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Woordje van de voorzitter

We zijn het nieuwe filmjaar heel goed begonnen.
Er was veel volk op de eerste vergadering, we maakten kennis met een nieuw lid en er stonden heel
interessante nieuwe films op het programma.
Volgende vergadering is de statutaire vergadering met de (her)verkiezing van het bestuur.
U kandidaat stellen om in het bestuur te komen kan door
je op te geven bij de secretaris.
Het is geen jarenlange verplichting en indien je dit niet aankunt kun je altijd vervroegd uitstappen.
Wie is er kandidaat voor een plaatsje in het bestuur?
Vorige vergadering werd er navraag gedaan, nu is het de moment om te beslissen.
Na de verkiezing volgt het filmprogramma.
Nu al staan er enkele mooie producties op het programma die zeker de moeite waard zullen zijn om
bekeken te worden.
Dus allen op post op 21 oktober 2016.
Paul Misplon
Voorzitter Videoclub Westkust Koksijde
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Vorige vergadering
vergadering van 16 september 2016
Geprojecteerde films

Patrick, Marnix en Gaston		 “Koksijdelied”
“Vleugels van hoop” ( zie tweede film ) is een vzw die steun biedt aan de ontwikkeling van de mensen
in het gebied van de grote meren in Centraal Afrika. Jean Bosco Safari, zelf van Rwandese afkomst, is
de peter van deze vereniging.
Deze vzw heeft in samenwerking met Koksijdenaars en onder leiding van Jean Bosco Safari het
Koksijdelied geschreven. Dit lied werd tijdens het jaarlijks wereldfeest Dunia te Oostduinkerke voorgesteld aan het publiek.
In opdracht van het gemeentebestuur van Koksijde werd alles op beeld vastgelegd door Patrick,
Marnix en Gaston. Patrick zorgde voor de montage. Een zeer geslaagde opdracht van deze cineasten.
Deze film is te zien op de website van Koksijde.

Patrick van Hooimissen		 “Vleugels van hoop”
Dit is een interview met enkele leden van deze vzw ( zie hierboven).
Bij een interview moeten we wel opletten dat alle personen naar de interviewer kijken die naast
de camera zit. Iedereen, alsook de camera, staan op dezelfde ooghoogte.
Toch een geslaagde opname en montage waarvan het geluid zeer goed is.

Gaston Dierick		 “Laos en Cambodja”
Met een zeer mooie titel, prachtige boeiende beelden met veel aandacht voor de plaatselijke
bevolking heeft Gaston weer een sterke film!!!

Gaston Dierick		 “Canada”
Gaston toonde een niet afgewerkte film. Hier worden verschillende streken getoond maar hoofdzakelijk gaat het over beelden met meren, watervallen en natuurparken.
Misschien monteren in functie van deze groepen met behoud van uitleg over de steden Vancouver en Victoria?

Walter De Cock		 “Route des Vins”
Wat heb je in de Elzas? Veel wijndorpjes, dus laat ons daar een film over maken, dacht Walter.
Een idee in de stijl van een Walter-film. Kort, boeiend, goed in beeld gebracht met de nodige
commentaar, alles om de kijker te overhalen om de Elzas te ontdekken.

Roland Rondou		 “4-daagse van de IJzer 2016”
Een goed idee van Roland om deze jaarlijkse vierdaagse te koppelen aan de Eerste Wereldoorlog.
Het geheel is vlot in beeld gebracht. Zeer mooie afwisselende standpunten.
Een boeiend geheel. Alleen het einde van de film kan eerder worden afgesloten.
Gilbert
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Nieuws
SanDisk 1TB SD kaart heeft meer opslagruimte dan je laptop
SanDisk heeft de grootste SD-kaart in de wereld onthuld - een prototype kaart met een schandalige 1 terabyte aan geheugen. Deze SDXC kaart is slechts een prototype op dit moment, met
geen details beschikbaar over de prijs of release datum, maar het is nog steeds een indrukwekkende mijlpaal. Zoals SanDisk eigenaar Western Digital erop wijst, is het slechts 16 jaar geleden
dat het bedrijf zijn eerste 64 megabyte SD-kaart introduceerde, terwijl het twee jaar geleden is
dat ze de 512GB-kaart, die vervolgens de grootste ter wereld was debuteerde. De dingen zijn
snel gegaan, in vergelijking met de 64 MB-kaart, biedt de huidige 1TB-versie 16.384 keer meer
opslagruimte.

Het bedrijf zegt dat de 1TB-kaart nodig is om de toenemende vraag naar geheugen-zwareformaten, inclusief 4K en 8K footage, 360-graden video en VR. Echter, er zijn een aantal nadelen.
De 1TB-kaart zal zeker zeer duur zijn, en met zo’n grote capaciteit, gaan lees- en schrijfsnelheden
relatief traag. Plus, als je werkt met een 1TB-kaart is er altijd het gevaar dat je te veel ruimte hebt
en steeds vergeet kaarten te wisselen. Stel je nu de schrik voor als je 1TB kaart in de fout gaat en
je alles kwijt bent ...
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Nieuws
GoPro Hero 5 en Karma (drone van GoPro)
In een presentatie in Californië, USA, presenteert Nick Woodman, CEO van GoPro, de nieuwe
GoPro Karma drone. De quadcopter heeft inklapbare armen en is geschikt voor de GoPro Hero 4
en de tevens aangekondigde GoPro Hero 5 Black.

GoPro Karma
De GoPro Karma drone is een ready to fly quadcopter en wordt geleverd met een remote controller en de Karma Grip. De armen van de drone zijn volledig inklapbaar net als het landingsgestel.
De camera bevindt zich aan de voorzijde van de drone waardoor er geen propellers in de video
zichtbaar zijn. De drone is echter niet uitgerust met een ontwijkingssysteem. Dit zullen veel actiesporters toch wel jammer vinden.

Features
De GoPro Karma drone beschikt over vele gebruikelijke features voor een drone zoals een return
to home knop en verschillende vliegmodi. Zo kun je de GoPro Karma drone laten vliegen over
verschillende waypoints en van a naar b cable cam. Ook heeft GoPro een flight simulator ontwikkelt waarin beginnende dronepiloten eerst kunnen oefenen.

Karma Grip
De GoPro Karma wordt geleverd met een leuke accessoire, namelijk de Karma Grip. Deze handheld gimbal zorgt ervoor dat ook de beelden die je op de grond maakt zeer stabiel zijn. De Karma
Grip bevestig je tevens in één van de vele GoPro accessoires.
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Geschikte camera’s
Voor het maken van beelden met de GoPro Karma drone kan je gebruik maken van de GoPro
Hero 4 of nieuwe GoPro Hero 5 Black. De actiecamera’s dienen aan de voorzijde van de drone te
worden bevestigd.

Prijzen GoPro Karma drone
De prijzen van de GoPro Karma werden ook direct bekend gemaakt. De GoPro Karma los, zonder
camera, gaat 799 dollar kosten. Deze wordt wel standaard geleverd inclusief backpack. Daarnaast
zijn er verschillende pakketten samengesteld waarbij de camera standaard geleverd worden. Het
pakket met de GoPro Hero 5 Session gaat 999 dollar kosten en het pakket met de GoPrho Hero 5
Black kost 1099 dollar.

GoPro Hero 5
GoPro presenteerde vandaag ook de nieuwe GoPro Hero 5 Black en de GoPro Hero 5 Session.
Deze twee actiecamera’s filmen beide in 4K en zijn voorzien van digitale beeldstabilisatie. De
camera’s zijn tot 10 meter waterdicht zonder een extra behuizing. Ook beschikken de beide camera’s over voice control. Hiermee kan je door middel van commando’s foto’s maken, ook terwijl je
filmt. De voice control ondersteunt geen Nederlandse taal. Voor het maken van foto’s heb je met
de GoPro Hero 5 Black de beschikking over 12 megapixels, met de nieuwe Session 10.

Foto’s en video’s bewerken
Een van de nieuwe functies voor de GoPro actiecamera’s is dat het mogelijk wordt om snel foto’s
en video’s te bewerken. Zo pas je gemakkelijk de kwaliteit aan, filters en andere bewerkingen.
Dit is zeer eenvoudig via de GoPro Quick App. De eigenaren van de GoPro actiecamera’s krijgen
toegang tot een eigen persoonlijke GoPro Plus account. In deze cloud worden de foto’s en video’s
opgeslagen zodra je verbinding maakt met het internet. Ook heeft GoPro een Passenger app
gemaakt waarin meerdere mensen live mee kunnen kijken met de camera van de drone.
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Prijzen GoPro Hero 5
De GoPro Hero 5 Black beschikt over een touchscreen en gaat 399 dollar kosten. Voor de kleinere
GoPro Hero 5 Session betaal je 299 dollar.

voor een introductie tot de Karma, klik op de bovenstaande foto
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Uitslag
WEVAC alternatief 2016
Fotografie
Titel

Auteurs

Club

Modder

Marc Van Den Berghe

KCCW

Titel

Auteurs

Club

That’s the way we did it

Ronny Claus,
Carine De Brabandere &
Geert Decancq

IMP

Montage

Klankband
Titel

Auteurs

Club

Poppenatelier

Jacques Filliaert

KBAC

Titel

Auteurs

Club

My Dream

Hubert Pouillie &
Gilbert Crevits

VCWK

Titel

Auteurs

Club

Oude Klepper parade

Clubfilm Cinypra

CIN

Verhaallijn

Artistieke uitwerking

Proficiat Hubert & Gilbert met de uitsag op WEVAC alternatief.
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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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Volgende vergadering
vergadering van 21 oktober 2016
De tweede ledenvergadering is een speciaaltje. In oktober hebben wij immers altijd onze jaarlijkse
statutaire vergadering waarop er herverkiezing is van het bestuur. Ook nu weer stelt het bestuur aan
iedereen de vraag : “Wie is er kandidaat om het bestuur te vervoegen ?“. Er kan altijd ééntje bij, en, Marnix heeft gevraagd om ontlast te worden van zijn taak van schatbewaarder. Wie zich geroepen voelt
om een helpende hand uit te steken, om “de gemeenschap” te dienen en één of andere taak op zich te
nemen kan zich kandidaat stellen op de volgende manier :

Stuur een mailtje naar de secretaris waarin je te kennen geeft om het bestuur te vervoegen
Tijdens onze oktobervergadering wordt er dan gestemd door de aanwezige leden en tijdens de
pauze worden de taken van de kandidaten herverdeeld.
Een woordje van dank gaat naar de leden die hun lidgeld reeds betaalden. Voor wie dit nog niet
heeft gedaan vraag ik om dit ASAP te willen vereffenen. Open dus je browser en surf naar je bank
om die kleine bijdrage over te schrijven. Onnodig uit te stellen want intrest krijg je toch niet meer.
Doe dit zeker vóór de volgende vergadering.
Gelieve zoveel mogelijk te vereffenen via overschrijving op onze rekening om het de schatbewaarder gemakkelijk te maken. Graag zouden wij de lidgelden willen ontvangen ten laatste
tegen begin oktober. Wij moeten immers de getalsterkte van de club kenbaar maken aan CvB,
Wevac en vooral ook aan de verzekeringsmaatschappij om bij schade gedekt te kunnen zijn.
VIDEOCLUB WESTKUST KOKSIJDE reknr. : BE42 9730 7418 7654
Vergeet niet om de sec te verwittigen als je iets wilt showen : jp.thery.baert@gmail.com
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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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Agenda
ledenvergaderingen 2016 - 2017
Algemene vergaderingen Videoclub Westkust
Iedere derde vrijdag van de maand om 19 uur (behalve juli & augustus)
In de Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde
vrijdag 21 oktober 2016
vrijdag 18 november 2016
vrijdag 16 december 2016
vrijdag 20 januari 2017
vrijdag 17 februari 2017
vrijdag 17 maart 2017
vrijdag 21 april 2017
vrijdag 19 mei 2017
vrijdag 16 juni 2017

WEVAC vorming 2016
Vorming Wevac - Non-Fictie
Gewoontegetrouw organiseert Wevac in het najaar, 22 oktober 2016 om precies te zijn, een
cursus in samenwerking met het CvB.
Deze vorming zal verzorgd worden door Hans Manshoven die ons wegwijs zal maken in Non-Fictie
(reportages, documentaires, promovideo’s).

Locatie:
Zaal Ten Elsberge
Mandellaan 101
8800 Roeselare

PA
Nieu S OP:
we l
ocat
ie

Aanvang: 9u30
Einde: 17 uur
Er kunnen ter plaatse belegde broodjes besteld worden.
De cursus is gratis voor WEVAC-CvB-leden.
Inschrijven bij Wilfried Lachat vòòr 19 oktober 2016

wilfried.lachat@skynet.be
Tel. 051/20 46 92

Na zijn eerste schooldag komt Jantje slecht gehumeurd thuis
en zijn ma vraagt hem: “En? Heb je al iets geleerd vandaag?”.
Waarop Jantje misnoegd antwoordt: “Niet genoeg, ma, want ik
moet morgen terug naar school!”
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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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