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Woordje van de voorzitter

Na een verdiende vakantie kunnen we het werkjaar 2016-2017 aanvatten met veel goede moed.
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.
Hopelijk was de verlofperiode een bron van inspiratie voor het maken van een film. We zijn benieuwd
naar het resultaat.
Dit nieuw filmseizoen staat voor de deur vol van nieuwe ideeën, vol van verwachtingen. We hopen
alvast op interessante en leerrijke vergaderingen.
Voor het nieuwe seizoen zouden we alle algemene vergaderingen starten om 19u30 en eindigen
om 23.00 uur. Ook vragen wij aan de leden die zich geroepen voelen om in het bestuur te komen,
om hun naam op te geven aan de secretaris om in de volgende algemene vergadering een nieuw
bestuur te kiezen.
Wij nodigen u dus uit om samen het nieuwe seizoen op te starten. Dit doen we met een drink aangeboden door het bestuur op het nieuwe filmjaar.
Paul Misplon
Voorzitter Videoclub Westkust Koksijde
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Vorige vergadering
vergadering van 24 juni 2016
De laatste vergadering van dit videoseizoen vond plaats in de zaal Willem Elsschot van de bibliotheek.
Geprojecteerde films

Jürgen, Thomas en Kurt

“ De paardenvisser”

Bij het zien van de eerste beelden word je al mee genomen in de bijzonder mooie fotografische
beelden en wordt de toon al gezet naar een sfeervolle boeiende docu-film.
Deze wordt ondersteund met commentaar van de jonge paardenvisser.
Een film waarin de samenhang tussen paard en de visser een belangrijke rol speelt (al te zien bij het optuigen). Een film waarin het ritme van de montage door het paard zal bepaald worden, langzaam in de
voorbereiding (met ondersteunende tekst), krachtig in volle zee (alleen geluiden van de zee, het paard
en de visser). Muziek kan in beperkte mate worden toegevoegd. Sommige live geluiden van het paard
en de visser vormen de binding met elkaar en mogen door muziek niet overheerst worden!!!
Weer een topproductie in wording!

Patrick van Hooimissen “ 60 jaar verbroedering Koksijde – Bad en Schallerbach”
Drie dagen filmen met als resultaat zeer veel beeldmateriaal! Maak hiervan maar eens een boeiende film en dit helemaal alleen! Wel Patrick proficiat voor het eindresultaat! Deze 40’ durende
reportage heeft ons constant geboeid. Je beelden waren verzorgd, stabiel en afwisselend van
kadrage. De speeches waren afwisselend van spreker tot het toehorende publiek.
Het geheel was af!!!

Patrick van Hooimissen

“Brouwen doe je zelf”

Een vriend van Patrick uit de Vlaamse Ardennen Alvinne is amateurbrouwer. Patrick heeft het idee
opgevat om van het brouwproces, gekoppeld aan menselijke gedragingen, een docu - speelfilm
te maken.
Hij toonde ons al beelden van hoe je als amateur bier kan brouwen.
Het geheel zit nog in een denkfase. Momenteel is zijn vriend bezig met dialogen te schrijven. De
vraag die we stelden was: hoe ga je dat filmisch uitwerken?
Dat is de uitdaging! Hou ons op de hoogte, zo kunnen we je eventueel ideeën aanreiken.

Hubert Pouillie

“K4”

Hubert kreeg de opdracht van zijn dochter om (direct) een filmpje te maken in de klas van zijn
kleindochter. De opdracht was om op muziek van K3 een clipje te maken, dit op te sturen naar
Studio 100 om mogelijk geselecteerd te worden om een namiddag door te brengen met K3.
Een klein verhaaltje werd samen met de leerkracht bedacht. 4 kindjes konden hun dans- en
acteerkunsten tentoon spreiden terwijl Hubert alles op video vastlegde (zoals we zagen heeft
zijn kleindochter al het talent voor een nieuwe K3) . Nog dezelfde dag werd alles gemonteerd om
vervolgens door te sturen naar Studio 100.
Resultaat: K4 werd geselecteerd voor een namiddag met K3. Leuk wat een opa allemaal kan......
opa’s aan de top.......
Gilbert

6

Nieuws
de Panasonic HC-X1

Nieuwe LEICA DICOMAR 4K-lens met extreme groothoeklens van 24 mm en
20x optische zoom
De HC-X1 heeft een nieuwe LEICA DICOMAR 4K-lens met een snelle 20x optische zoom en een
zoombereik van 24 mm (extreme groothoek) tot 480 mm (ultra tele). De HC-X1 is daarmee de
camcorder met de meest extreme groothoekzoomlens op de markt**. Dit betekent dat videografen professionele beelden kunnen produceren met minimale vertekening en zonder gebruik
van een groothoekconversielens.
De LEICA DICOMAR 4K-lens is verder voorzien van een 4-Drive-lenssysteem, waarmee gelijktijdig
en onafhankelijk van elkaar vier lensgroepen kunnen worden beheerd. Omdat de lensgrootte en
het aandrijfbereik voor elk van de vier groepen kan worden beperkt, worden de beeldkwaliteit en
zoomkracht geoptimaliseerd en is de body van de camcorder compact en gemakkelijk handzaam
te gebruiken.

Uiterst gevoelige 4K-sensor van 1,0 inch voor hoge beeldkwaliteit
De lens heeft een grote MOS-sensor van 1,0 inch (9,46 megapixels bij 4K 24p/8,79 megapixels
bij UHD, FHD) – dit is voor het eerst dat een camcorder met geïntegreerde lens hiermee is uitgerust***. In elke situatie zorgt dit voor een uitstekende balans tussen beeldkwaliteit en gevoeligheid.
De HC-X1 kan opnames maken in 4K 24p (4096 x 2160), UHD 60p/50p (3840 x 2160) of FHD
60p/50p (1920 x 1080). Voor professionele gebruikers die internationaal werken kan de systeemfrequentie van de camcorder naar keuze worden ingesteld op 59,94 Hz, 50,00 Hz of 24,00 Hz, en
content kan worden vastgelegd in MOV (QuickTime), MP4 of AVCHD. De verscheidenheid aan
opnamemodi met selecteerbare instellingen voor beeldkwaliteit, frame- en bitsnelheid maakt
een groot aantal toepassingen mogelijk, variërend van filmproductie tot online verspreiding.
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Functies en design voor professioneel camerawerk
De HC-X1 is ontworpen voor professionele videografen en biedt een verscheidenheid aan functies en designelementen die zorgen voor optimaal gebruiksgemak bij het maken van opnames.
Het lenslichaam is voorzien van drie handmatig in te stellen ringen voor het bedienen van de
zoom, scherpstelling en iris. De camcorder heeft in totaal 13 knoppen; negen op de body en
vier op het LCD-touchscreen. Gebruikers kunnen deze knoppen programmeren met functies die
direct bereikbaar moeten zijn, waardoor de camera snel en gemakkelijk te bedienen is.
Het 3,5-inch touchscreen is in het handvat geïntegreerd en kan worden uitgetrokken en 270
graden verticaal worden gedraaid voor opnames vanuit een hoge of lage hoek en voor selfies. De
EVF is een OLED-scherm met hoge resolutie (circa 1.769.000 pixels) en een fantastische kleurweergave.
De HC-X1 is bovendien uitgerust met een groot aantal Focus Assist-functies om snel en nauwkeurig handmatig scherpstellen te vergemakkelijken, zoals MF Assist, One-Push AF, Expand/
Peak, Focus Transition en Area Function.
De ND-filter van de camcorder kan worden ingesteld op OFF, 1/4, 1/16 of 1/64. Verder beschikt hij
over Gain Selector en AWB Selector.

Geavanceerde optische beeldstabilisator (O.I.S.)
Het correctiebereik van de O.I.S. is aanzienlijk vergroot tot circa 900%**** vergeleken met de
AG-AC160 van Panasonic. Hierdoor worden opnames vanuit een lage of hoge hoek in grote mate
gestabiliseerd. In de FHD-modus detecteert en corrigeert een hybride O.I.S., die elektronische
met optische beeldstabilisatie combineert, bewegingen over vijf assen, waaronder de rollende
beweging.

Uiterst snelle en nauwkeurige intelligente AF
Doordat de Micro Drive-focusunit snel verplaatst kan worden, biedt de HC-X1 een stabiele en
snelle AF met uitstekende tracking-prestaties. Dit betekent dat er altijd nauwkeurig kan worden
scherpgesteld, zelfs bij opnames in 4K of bij een kleine scherptediepte. Gebruikers kunnen de
instellingen voor de AF-bediening aanpassen, en de snelheid, tracking-gevoeligheid en breedte
van het gebied aanpassen afhankelijk van het onderwerp en de toepassing.
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Super slow motion en variabele framesnelheid (2 tot 60 fps)
De camcorder kan HD-beelden vastleggen bij een snelheid van 120 fps (59,94 Hz) of 100 fps (50
Hz) voor een slow-motioneffect. Ook heeft hij een VFR (Variable Frame Rate) opnamefunctie
waarmee professionals de framesnelheid in tien stappen kunnen wijzigen van 2 naar 60 fps. Hiermee kan de gebruiker creatieve en expressieve video’s produceren door toepassing van technieken als Overcranking voor een slow-motioneffect en Undercranking voor een fast-motioneffect.
Nog meer interessante specificaties
• Twee SD-geheugenkaartsleuven, waarmee gebruikers gegevens continu of gelijktijdig kunnen
vastleggen.
• Functies om het beeld aan te passen voor materiaal van uitzendkwaliteit, zoals de 16-assige
onafhankelijke kleurcorrectiefunctie, gammafunctie met 8 modi of chroma phase-functie
• LCD/EVF-schermen die het maken van opnames vergemakkelijken, met bijvoorbeeld geïntegreerde aanpasbare zebrapatronen, Level Gauge of een Waveform- en Vectorscope-scherm.
*Werkelijke opnames in UHD (3840 x 2160) 59,94p/50p
**Equivalent aan 35 mm bij 4K 24p (beeldverhouding van 17:9). 25,4 mm voor UHD/FHD (beeldverhouding 16:9) Groothoek
van 24 mm is de breedste op de markt voor een camcorder met geïntegreerde lens. (Per 31 augustus 2016, volgens een door
Panasonic uitgevoerd onderzoek.)
***De eerste keer dat een camcorder met geïntegreerde lens is uitgerust met een sensor van 1,0 inch of groter. (Per 31 augustus 2016, volgens een door Panasonic uitgevoerd onderzoek.)
****Behalve in 4K 24p modus

voor de productvoorstelling, klik op de foto
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Reportage
Dunia
De Videoclub Westkust aanvaardde met plezier de opdracht van het gemeentebestuur van
Koksijde om ‘The making of van het Koksijdelied’ te maken. Het gemeentebestuur bracht zoveel
mogelijk mensen samen die een band hebben met Koksijde om op enkele dagen tijd een lied
te maken dat hun gevoel over Koksijde samenvat. Een 50-tal enthousiaste gelegenheidsdichters
en –zangers brouwden tekst en lied onder leiding van de Vlaams-Rwandese zanger Jean Bosco
Safari. Het Koksijdelied werd in première gebracht op het wereldfeest ‘Dunia’ op 30 juli 2016.
Gaston Dierick, Marnix Regheere en Patrick Van Hooimissen filmden het ganse gebeuren. Patrick
verzorgde de montage. Er werd ook een interview afgenomen van de 4de pijler organisatie
‘Vleugels van Hoop’ waarvan Jean Bosco Safari peter van is. Het Koksijdelied kun je beluisteren op
www.Koksijde.be onder het nieuwsbericht van 27 mei. Jean Bosco Safari en de verantwoordelijke
voor internationale samenwerking van het gemeentebestuur kwamen langs bij Patrick thuis om
het resultaat te bewonderen. Het project is nog niet af. Het bestuur van Koksijde heeft de intentie
om een CD uit te brengen. De videoclub werd al verzocht om er volgend jaar in mei terug bij te
zijn om het 10 jarig bestaan van ‘Vleugels van Hoop’ in het Cultureel Centrum te vieren. Wordt
vervolgd.

Klik op deze link om naar het lied en het filmpje te gaan
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Info
lid- en sponsorgelden werkjaar 2016 - 2017
Enkele mogelijkheden om zich bij Videoclub Westkust Koksijde aan te sluiten tegen zeer
democratische prijzen:
• Individueel steunend of filmend lid van Videoclub Westkust Koksijde
die niet deelneemt aan officiële wedstrijden
€27
• Individueel actief filmend lid van Videoclub Westkust Koksijde
+ lid WEVAC + lid CvB + in orde met Sabam
€50
Gezinslidmaatschap
• Het volledige gezin is steunend lid waarvan 1 persoon (vrij te kiezen)
ook filmend lid is van WEVAC en CvB + in orde met Sabam
• Het volledige gezin is steunend lid waarvan niemand lid is van
WEVAC en CvB + niet in orde is met Sabam

€50

• 2 CvB leden

€100

€65

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 60) 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 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.
Wij verzoeken u vriendelijk om uw lidgeld a.s.a.p. te betalen, zo kunnen wij alles op tijd
doorgeven aan WEVAC en/of CvB.

Slechts 1 rekeningnummer: Argenta BE 42 9730 7418 7654
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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 16 september 2016
Voilà , weer “en route” voor een volgend werkjaar. Zoals gewoonlijk zullen wij ook nu starten met een
glaasje “bubbels” welke door de club wordt aangeboden.
Vanaf dit werkjaar zullen de vergaderingen om 19u30 starten. Eén en ander heeft te maken met de
nieuwe sluitingsuren van de zaal die bepaald werd op 23u, en het feit dat sommige leden nog een
flinke afstand huiswaarts moeten rijden na de vergaderingen.
De start van het nieuwe werkjaar 2016-17 houdt tevens ook de hernieuwing van het abonnementsgeld in. Verder in dit clubmagazine vinden jullie de te vereffenen bedragen afhankelijk van je profiel
(individueel – gezin – filmend lid CvB of niet). Mag ik vragen om 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
Wij hopen dat het terug een aangenaam en productief werkjaar wordt en zoals afgesproken in juni:
Verlies vooral ons jaarthema niet uit het oog de “éénminuutfilm”.
De sec,
JP

Vergeet niet om de sec te verwittigen als je iets wilt showen : jp.thery.baert@gmail.com
Er zijn reeds vijf producties ingeschreven op de projectielijst van september ! ! !

Vandewoude
Garage • Carrosserie

Ten Bogaerdelaan 1 • Koksijde • 058 51 15 33 • www.kia.be
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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 16 september 2016
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 alternatief op 24 september 2016
Gemeenschapscentrum De Bunder, Iepersestraat 52b, 8890 Moorslede.
Het GC De Bunder te Moorslede is centraal gelegen en biedt ruime parkeermogelijkheden. Tevens
is er de uitstekende samenwerking met de gemeente Moorslede.
Wij wensen jullie massaal uit te nodigen op de Wevac Alternatief-wedstrijd. Breng je vrienden en
familie op de hoogte zodat Wevac Alternatief 2016 kan uitgroeien tot een topper. Tenslotte maken
we onze films om aan een groot publiek te kunnen vertonen. Welnu, dit is je kans!
De film “My Dream” van ons lid Hubert Pouillie & Gilbert Crevits komt aan bod om 16u33
Voor de rest van het programma kan je terecht op de volgende link:

WEVAC-alternatief 2016

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 ‘t Centrum, Beerstraat 20, 8880 Torhout.
Meer informatie volg later
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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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