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Voorwoord.
Beste filmliefhebbers,
2014 is geschiedenis en 2015 kondigt zich aan. Telkens wordt het nieuwe jaar er één met
goede voornemens.
Toch denk ik dat we voor 2015 bescheiden moeten zijn in onze wensen en verlangens. Voor
de meeste leden van de Beverse Film en Videoclub wordt een goede gezondheid de
voornaamste en belangrijkste wens die moet gebracht worden. De gemiddelde leeftijd van
de club daalt immers niet.
Daarnaast moeten we toch verder kijken en ervan uitgaan dat de gezondheid zo wie zo goed
zal zijn. want dan kunnen we van 2015 een succesvol jaar maken.
Als voorzitter van de filmclub wens ik ieder van u een goede filmproductie. En ja ik weet ook
dat er meer redenen zijn om geen film te maken dan er zijn om er één te maken. Maar toch
blijft het een wens van mij dat 2015 een bijzonder succesvol productiejaar wordt voor de
Beverse Film en Videoclub. U allen kunt deze wens helpen realiseren, want het succes van
de club hangt er van af. Misschien wordt 2015 dan ook zo een scharnierjaar waar nog
eenmaal iedereen kan gemobiliseerd worden om zijn beste filmproductie te maken. Ik ben
ervan overtuigd dat het kan en dat we samen dit kunnen realiseren.
Ook het bestuur van de Beverse Film en Videoclub weet dat 2015 een scharnierjaar is . Aan
de bestuurders wens ik dan ook een vernieuwende kijk op de werking van de BFV. Nieuwe
initiatieven, zonder de bestaande werking te verwaarlozen, moeten de toekomst veilig
stellen. Hiervoor is het belangrijk dat naast de bestuurders alle leden van de BFV elk idee
om een vernieuwing te bewerkstelligen kenbaar maken. Zonder nieuwe ideeën en zonder
het verlaten van de gekende ( en platgetreden ) paden, zal de verre toekomst niet
gemakkelijk zijn.
2014 is geschiedenis, maar een jaar dat in de analen zal ingaan als een succesjaar van de
BFV.
De gerealiseerde filmproducties van de leden hebben van zich laten spreken. De
wedstrijdfilmers hebben topresultaten bereikt en dat andere filmproductie hebben op onze 40
jarige filmgala in Ter Vesten het publiek weten te charmeren. Daarnaast zijn de
tweewekelijkse vergaderingen geëvolueerd naar een ontmoetingsmoment waar iedereen zijn
mening mag, wenst en durft te geven over een geprojecteerde film of een behandeld
onderwerp. En aan dit laatste is er geen tekort geweest. Elke vergadering was er iets nieuws
te zien of te beleven.
Als Beverse Film en Videoclub zijn wij een begrip in Beveren en bij uitbreiding in gans
Vlaanderen. Weinige filmclubs hebben de uitstraling die wij hebben. Aan ons om dit te
bestendigen.
Marc Huygelen
Voorzitter

Het bestuur van de Beverse Film- en Videoclub
wenst U en allen die u dierbaar zijn
een behouden, gezond en vooral gelukkig 2015 !

Wat komt.
Vrijdag 9 januari. Jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Trekking projectievolgorde
clubwedstrijd. Projectie videofilms. Inschrijven is noodzakelijk.
Info verder in dit blad.
22 januari 2015. Derde voorvisie voor het clubfestival. Analyse en bespreking van de films.
Aanvullend vrije projectie.
Zaterdag 31 januari 2015. Jaarlijks clubfestival in het OC Ermenrike in 9130 Beveren
(Kieldrecht)
Wie wenst deel te nemen aan het festival dient tijdig in t schrijven. Dit geldt eveneens voor
het avondmaal in het restaurant De Grote Geule.
Verdere info in dit blad.
12 februari 2014. Bespreking juryverslagen. Bespreking en analyse van een gelauwerde
film. Aanvullend vrije projectie.
26 februari 2015. Kleurencorrectie van videobeelden.
Aanvullend vrije projectie.

Familienieuws
Met grote droefheid vernamen we het heengaan van
Godelieve Van De Velde,
moeder van Fabienne De Groote en schoonmoeder van Wim Callay.
Mama overleed onverwacht op 30 november 2014 thuis in Melsele.
Bestuur en leden van de Beverse Film- en Videoclub betuigen hun oprechte
deelneming bij het heengaan van haar dierbare mama.

Clubleven

Nieuwjaarsbijeenkomst.
Het is niet te geloven, maar het einde van het jaar 2014 begint
stilaan in zicht te komen.
Een 2014 dat gekenmerkt wordt als het jaar van het 40 jarig
bestaan van de Beverse Film- en Videoclub. Dat wil zeggen
dat 2014 de plaats ruimt voor 2015.
Een jaarwisseling die door velen in huiskring of op restaurant
feestelijk gevierd wordt. Maar zoals gebruikelijk laat de
Beverse Film- en Videoclub de aanvang van het nieuwe
kalenderjaar zo maar niet voorbijgaan.
Ook wij doen mee aan de viering die plaats vindt
op vrijdag 9 januari 2015.
Een gelegenheid om kennis te maken met de partners van de
leden want die zijn eveneens welkom.
Reeds heel wat jaren konden we genieten van een lekker
wijntje met een gevarieerde kaasschotel.
Voor niet kaaslusters voorzien we een rijke vleesschotel.
En weerom zullen we zorgen voor een feestelijk tintje.
We nodigen U en Uw partner uit op
vrijdag 9 januari 2015 in het O.C. t’Klooster in Vrasene. Aanvang 19.30 uur
Wat kan U verwachten?
Verwelkoming met nieuwjaarsbrief door de voorzitter.
Een sprankelend aperitiefje
Een lekkere uitgebreide kaasschotel vergezeld van een rood of wit wijntje
of zelfs een bruisend of plat watertje voor wie dit wenst!
(Uitzonderlijk vleesschotel voor niet-kaaslusters)
Een gebakje
Een straffe koffie
Trekking van de projectievolgorde van het clubfestival
Projectie van films.
Wat kost U dit?
Ondanks de crisis slechts € 15,00 per persoon, alles maar ook alles inbegrepen.
En dat wil zeggen aperitief, kaas- of vleesschotel, begeleidende wijn, gebak en de koffie.
Deelnemen? Inschrijven is noodzakelijk!
Inschrijven wil zeggen € 15,00 per persoon storten op de bankrekening van de club
(IBAN) BE 68 0014 4691 3634

(BIC) GEBA BE BB

Vergeet niet te vermelden: Nieuwjaar + aantal kaas of vlees.
Maar let wel! Inschrijven uiterlijk

woensdag 31 december 2014!

Clubfestival 2015 Beverse Film- en Videoclub – Waaslandse Videoclub Temse
Het clubfestival 2015 vindt plaats in de polyvalente zaal
van het ontmoetingscentrum “Ermenrike”
Tuinwijkstraat 66 in 9130 Kieldrecht, deelgemeente Beveren
en dit op
zaterdag 31 januari 2015.
De start van de projecties wordt later meegedeeld.

Zoals vorige jaren is er voor de belangstellenden s’avonds een etentje in het restaurant
“De Grote Geule” in Kieldrecht.
Normale prijs € 32,00 - Leden BFV en hun partner betalen slechts € 29,00 pp.
En wat biedt het menuutje U?
Hapje van het huis
Soepje van de chef
Iberico, Spaans varken, met zijn garnituur en natuursaus.
Tiramisu met een bolletje ijs.
Kopje koffie of thee
Dranken, behalve koffie of thee, zijn in de prijs niet inbegrepen en kunnen naar ieders
believen genuttigd worden uit eigen beurs.
Wenst U deel te nemen?
Aan het clubfestival.
Gelieve inschrijvingen via het inschrijvingsformulier uiterlijk woensdag 07 januari 2015
door te zenden aan het secretariaat.
Het formulier auteursrechten dient uiterlijk vóór de aanvang van het festival bezorgd
te worden aan de secretaris. (SABAM, FREEPLAYMUSIC, RECHTENVRIJ)
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van vrijdag 9 januari 2015 zal de trekking gebeuren van de
projectievolgorde.
Aan het dineetje in het restaurant De Grote Geule.
Gelieve de som van € 29,00 per persoon te storten op de bankrekening van de club.
(IBAN) BE 68 0014 4691 3634 - BIC) GEBA BE BB
Te vermelden aantal personen Grote Geule.
Let wel, ook hier een uiterlijke datum van inschrijving, dinsdag 20 januari 2015.
Er kunnen max. 45 personen inschrijven.
Belangrijke opmerking!
De inschrijvingen voor het restaurant worden definitief afgesloten op 20 januari 2015.
Latere inschrijvingen kunnen noch door ons noch door de restaurateur aanvaard worden.
Wij vragen begrip voor deze regeling en raden U aan nu reeds in te schrijven.

Centrum Voor Beeldexpressie - CvB
Filmgala festival van de
niet-professionele cineasten
Zondag 9 november 2014
a de CvB wedstrijd vindt traditiegetrouw de gala met proclamatie en prijsuitreiking plaats. Dit
jaar koos men het ARCA-theater in Gent als locatie. Niet zo traditiegetrouw was het
programma. Men koos voor vernieuwing en dat konden we reeds vaststellen bij de wedstrijd
zelf. De wedstrijd verliep achter gesloten deuren zonder aanwezigheid van het publiek maar
de cineast kreeg tijdens de projectie van zijn film aanwezig te zijn. En dat heeft blijkbaar niet
iedereen zo positief ervaren.
Voor de gala had men voor een totaal nieuw concept gekozen. Men wenste meer uitstraling
naar de deelnemers, de genomineerden, de aanwezigen en de buitenwereld.
Volgende vijf categorieën nominaties kwamen aan bod: Verhaallijn, sociaal aspect,
creativiteit, klankband en fotografie. Roald Roos, één der genomineerden van de categorie
klankband, werd uiteindelijk winnaar met zijn film “Natuur in de stad”.
Proficiat Roald! De film behaalde de zevende plaats in het algemene klassement en eindigde
derde in de reeks informatiefilm.
Ook Irma De Moor nam deel aan de
wedstrijd. Zij behaalde met haar film “ Uit
de zee geboren” een 22ste plaats op 69
deelnemende films. Proficiat Irma.
Algemene winnaar van de wedstrijd werd
de film “De Loods” van Kurt Velghe.
Quotaties kunnen we U niet meegeven, zij
werden niet vrijgegeven, maar we weten
alvast dat beide deelnemende films van
de Beverse Film- en Videoclub hoge
scores behaalden.

Vereniging Amateurscineasten Oost-Vlaanderen - VAKOV
De Vakov wedstrijd 2015 vindt plaats op 18 en 19 april 2015 in het
Museumtheater, Zwijgershoek in Sint-Niklaas. Men zal kunnen inschrijven
voor de categorieën fictie en non-fictie.
De gala vindt in dezelfde locatie plaats op zondag 10 mei 2015.

Maandag 16 maart 2015. Filmforum bij de Oost-Vlaamse Amateur Kineasten OVAKI
Ham 139 in 9000 Gent.
Zaterdag 28 maart 2015. Cursusdag “Color grading en kleurcorrectie”.
Van 09.00 tot 17.00 uur.
Lokaal Videoclub Evergem, Hekstraat 7 in 9940 Evergem.
S 'middags eten in het Elsoschuurken
Zaterdag en zondag 18 en 19 april 2015. VAKOV wedstrijd in het Museumtheater,
Zwijgershoek in 9100 Sint-Niklaas
Zondag 10 mei 2015. VAKOV gala in het Museumtheater,
Zwijgershoek in 9100 Sint-Niklaas.
Zaterdag 10 oktober 2015. Cursusdag “Moderne cameratechnieken” in Eeklo.
Zaterdag 24 oktober: VAKOV alternatief bij de Oost-Vlaamse Amateur Kineasten OVAKI
Ham 139 in 9000 Gent.
Verdere info volgt.

Vlaamse Amateur Cineasten - VAC
Lidmaatschap 2015
Voor 2015 wenst de VAC haar lidgelden niet op te trekken.
Dit ondanks de duurdere werkingskosten en de algemene stijging van
het aantal onkostenposten.
Het lidgeld bedraagt 20 EUR vanaf 1 januari 2015 tot 31 december 2015.
Gelieve uw lidgeld te storten (individueel of per club)
op bankrekening: BE20 7310 1417 0156 van de VAC vzw, met duidelijke vermelding van uw
naam en eventueel uw VAC-lidnummer. Na ontvangst van de storting bezorgen wij u begin
2015 uw lidkaart. Deze lidkaart is strikt persoonlijk.
Zondag 24 en maandag 25 mei 2015.
Filmfestival van de Vlaamse Amateur Cineasten (VAC)
in het “Cultuurcentrum Mechelen” Minderbroedersgang 5 in 2800 Mechelen.
De VAC heeft als motief: de amateur-cineast een podium bieden.
De VAC biedt haar leden de mogelijkheid zijn of haar filmproductie aan een groter publiek te
laten zien door het inrichten van festivals en/of het aanbieden van andere 'podia'.
ELKE amateur-cineast staat centraal, zowel diegene met de meeste ervaring en de knapste
productie, als de beginneling die zijn eerste werk laat zien.
Daarnaast creëren wij een kader waarin de videoamateur zijn hobby kan waarmaken.

Knoop in de zakdoek.

Zaterdag 31 januari 2015.
Jaarlijks clubfestival Beverse Film- en Videoclub in het OC Ermenricke
in 9130 Kieldrecht. Toegang vrij.
Zondag 15 maart 2015.
35ste Filmgala van de Beverse Film- en Videoclub in het CC Ter Vesten
in 9120 Beveren.
Maandag 16 maart 2015.
VAKOV filmforum bij videoclub OVAKI in Gent.
Zaterdag 28 maart 2015.
VAKOV cursusdag “Color grading en kleurcorrectie”.
18 en 19 april 2015.
Provinciale wedstrijd VAKOV 2015 in het Museumtheater, Zwijgershoek 14
in 9100 Sint-Niklaas.
10 mei 2015.
Galaprojectie met prijsuitreiking Provinciale wedstrijd VAKOV in het
Museumtheater, Zwijgershoek 14 in 9100 Sint-Niklaas.
5 tot 13 september 2015
UNICA festival in Sint-Petersburg in Rusland. Het congres vindt plaats in het
Film Center “Rodina” in de Karavannayastraat 12 Sint-Petersburg.
Meer info: www.unica-web.com
Zaterdag 10 oktober 2015.
VAKOV cursusdag “Moderne cameratechnieken” in Eeklo.
Zaterdag 24 oktober 2015.
VAKOV alternatief bij videoclub OVAKI in Gent.

Reglement clubfestival 2015
Art. 1: De Beverse Film en Videoclub richt op zaterdag 31 januari 2015 een clubfestival in waaraan
alle leden van de Beverse Film- en Videoclub en leden van de Waaslandse Videoclub Temse mogen
deelnemen met films die in regel zijn met de auteursrechten en nog niet aan een vroegere
clubwedstrijd of clubfestival hebben deelgenomen.
Art.2: Iedere deelnemer kan bij inschrijving voor elk van zijn films een keuze maken deel te nemen
aan het festival met of zonder quotatie. (Festival – Compititie) In beide gevallen bekomt de deelnemer
een juryverslag. Verder maakt de deelnemer de keuze tussen fictie, non- fictie of éénminuutfilm.
Art. 3: Ieder lid mag meerdere films inschrijven.
Art. 4: Enkel de digitale videoformaten DV/HDV tape en USB stick zijn toegelaten tot het festival.
Art. 5. De festival films worden als eerste geprojecteerd gevolgd door de competitiefilms.
Art. 6: De elektronische inschrijvingsformulieren dienen uiterlijk woensdag 7 januari 2015 toe te
komen op het secretariaat. De loting gebeurt op vrijdag 9 januari 2015.
Art. 7: De inschrijving is pas definitief na het indienen van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier
en dit volgens de modaliteiten bepaald in art.1 en 4.
Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de website van de Beverse Film- en Videoclub.
Art. 8: Aanwezigheid bij de loting is geen absolute vereiste maar wel aan te bevelen.
Art. 9: Indien een deelnemer meerdere films inschrijft mag hij de volgorde van zijn films onderling
verwisselen, op voorwaarde dat hij dit nog de avond van de loting meedeelt, en dit alvorens de
definitieve projectievolgorde wordt geacteerd.
Art. 10: Wanneer een deelnemer meerdere films inschrijft zal ervoor gezorgd worden dat hij als er
voldoende films zijn, niet 2 keer direct na elkaar zal dienen te projecteren. De tweede gelote film zal
dan automatisch 1 plaats achteruit worden geschoven in de projectievolgorde.
Art. 11: De films worden beoordeeld door een jury, die in principe bestaat uit 5 personen, en waarvan
de leden geen lid zijn van de Beverse Film- en Videoclub of de Waaslandse Videoclub Temse. De
samenstelling van de jury, de bevoegdheden en het bekendmaken van de uitslag valt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur.
Art. 12: Alle films dienen verplicht voorafgegaan worden van het volledige animatielogo van de club.
Volgende zwarte stroken dienen aangebracht. Vanaf het startpunt van de film dient een zwarte strook
voorzien van 10 seconden gevolgd door het logo. Na het logo dient een tweede zwarte strook
voorzien van 3 seconden.
Art. 13. Elke drager mag slechts één film bevatten.
Art.14: Het opnemen in de productie van gekopieerde bewegende beelden dient steeds vermeld
worden in de generiek. Bij betwisting dient de film ter beschikking gehouden te worden van de jury en
het bestuur, desnoods voor her projectie in besloten kring.
Art.15: Indien de film langer duurt dan de opgegeven tijd kan de wedstrijdsecretaris de projectie laten
stopzetten.
Art.16: Met inschrijving aan het festival geeft elke deelnemer van de Beverse Film- en Videoclub het
bestuur de toelating zijn film(s) te kopiëren naar een drager eigendom van de BFV. De films
geregistreerd op deze drager mogen door de BFV gebruikt worden voor de interne clubwerking en de
filmgala. Voor verder openbaar gebruik dient de toelating door de realisator verleend te worden.
Art.17: Door deelname aan het festival aanvaarden de deelnemers dit reglement. Onvoorziene
gevallen worden door het bestuur beslecht.

Beverse Film- en Videoclub
www.beversevideoclub.be
De Beverse Film- en Videoclub is een vereniging die 40 jaar bestaat!
Heel wat leden hebben een rijke ervaring met opname, montage, realisatie, enz.
van videofilms.
Mocht u belangstelling hebben voor dit hobby, dan waarderen wij Uw bezoek graag.
De club vergadert iedere tweede en vierde donderdagavond van de maand.
In de maanden juli en augustus is er geen bijeenkomst.
Afwijkingen op de vergaderkalender (feestdagen of buitenactiviteiten)
worden tijdig meegedeeld aan de leden op clubavonden en via het clubblad.
Activiteiten.
Tal van onderwerpen bespreekt men op clubavonden.
Opname met de camera.
Montage met pc of Cassablanca.
Bespreking van montageprogramma’s zoals AVID Studio en Adobe Première.
Bespreking van tekst en geluid bij de film.
Bespreking van door de leden gemaakte films.
Bezoek van en aan andere bevriende clubs uit het ganse Vlaamse landsgedeelte
en daarbuiten.
Bespreking en projectie van niet professionele films wereldwijd.
Begeleidingen door ervaren gastsprekers.
Inrichten van cursussen.
Uitgifte van het tweemaandelijks clubblad “De Filmbode” met alle clubinformatie.
Andere activiteiten.
Jaarlijkse galaprojectie in het CC “Ter Vesten” in Beveren van films door de leden gemaakt.
Opdrachten waar men de theorie in de praktijk kan omzetten.
Waar?
In het ontmoetingscentrum “t’Klooster” in Beveren (Vrasene) Nieuwe baan 6.
Aanvang?
Te 20:00 uur stipt.
Contactadres.
Secretaris Alex Vervoort Tel. 03 775 44 38
E-mail: alexander.vervoort@telenet.be
Website
www.beversevideoclub.be
Club aangesloten bij.
CVB – Centrum voor Beeldexpressie – www.beeldexpressie.be
VAKOV – Vereniging van Amateurkineasten uit Oost-Vlaanderen – www.vakov.be
Gemeentelijke Cultuurraad Beveren – www.beveren.be
Bankrekening.
(IBAN) BE 68 0014 4691 3634
(BIC) GEBA BE BB
ten name van de Beverse Film- en Videoclub
Belangstelling?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen.
Vereniging erkend door:

