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Voorwoord.
Straf
Straf hé ? ’t Is pas nieuwjaar geweest en we zitten al op de
vijfde bladzijde van onze kalender.
In de voorbije twee maanden hebben we natuurlijk niet
stilgezeten.
Op de klassieke vergaderingen kwam heel wat volk opdagen.
Altijd leuk om samen met de medeleden de vergaderingen te
beleven. Het brengt meer animo en wanneer iedereen iets zegt
verlopen de vergaderingen geanimeerd en constructief.

’t Was natuurlijk ook de periode van onze jaarlijkse galavertoning in Ter Vesten. Ondanks de
grote concurrentie van veel andere organisaties in Beveren, zagen we toch nog een mooie
opkomst en wat vooral belangrijk is, de toeschouwers gingen enthousiast naar huis. Het is
tenslotte ook daarvoor dat we films maken : anderen laten meegenieten van onze creativiteit.
Maar het was dan ook een straf programma !
En er was ook de Vakov-wedstrijd of het Vakov-festival, als je dat liever hoort. En ook hier
een straf verhaal. Roald werd andermaal laureaat. Straf hé ?
Maar ook de andere leden lieten zich niet onbetuigd : 5 keer 75 of meer. Straffe club zeker ?

Roland Van Kemseke

Wat voorbij is.
Op 12 maart kwam een actueel onderwerp aan bod : filmen op video (zoals vroeger met de
pellicule) en (modern) videofilmen. Niet noodzakelijk, of zelf helemaal niet hetzelfde.
Eerst bekeken we een herwerkt “Stukje Côte d’Azur” van Marc. Eigenlijk een film, en vooral
een montage, nauw aanleunend bij het onderwerp van de avond.
Daarna was het woord aan Roald die ons ter staving ook heel wat films liet zien : Waterballet
(experimentele film), Teheran, Solipsist, Earth 01, Dubai Timelaps en Touch.
Zeker een boeiende avond. Gaan we nu allemaal zo gaan filmen of het proberen ? Neen,
maar als we er de beste stukjes van onthouden en ze misschien toch eens toepassen in een
film….
Op zondag 15 maart was er een uitgelezen selectie van de betere Oost-Vlaamse films te
zien in Ter Vesten. Niet moeilijk, want BFV hield er zijn jaarlijkse gala.
Waar aanvankelijk gevreesd kon worden voor een matige publieke belangstelling wegens
een teveel aan organisaties op die dag in het Beverse, viel de opkomst uiteindelijk nog mee.
Niet zoveel volk als gewoonlijk, maar toch zeer bevredigend.
En het publiek was enthousiast ! Zelden zoveel positieve dingen gehoord over een gala !
We waren ook zeer tevreden om een schepen bij de bezoekers te hebben. Schepen Raf Van
Roeyen was ook bereid de prijzen uit te reiken aan de deelnemers aan de wedstrijd en aan
de winnaar van de VAKOV-trofee, ons verdienstelijk medelid Freddy.
Op 26 maart ging de avond over Vimeo en Youtube.
Heel wat van onze medeleden hebben al werk op deze sites staan. Je moet maar eens
kijken !
Maar je moet natuurlijk ook kijken naar de vele andere films die er op staan. Je zal wel wat
selectief moeten tewerk gaan, want voor je ’t weet zit je naar een hoop rommel te kijken.
Sommige mensen zouden een “levenslang verbod om iets op Youtube te zetten” moeten
opgelegd krijgen. Maar ja, we leven nu eenmaal in een vrije wereld….
Op 9 april heeft Alex ons onderhouden over de reisfilm in het algemeen en bespreking van
concrete voorbeelden.
Nu zijn reisfilms meestal niet het spectaculairste genre van wat we te zien krijgen op
festivals, maar je kan er echt wel iets van maken door niet de platgetreden paden te
bewandelen. En het is natuurlijk het genre dat iedereen beoefent als hij/zij op reis gaat, mag
ik hopen. Daarom alleen al is het belangrijk van een avond aan dit onderwerp te wijden.
En als we nu allemaal nog rekening houden met de tips van Alex….
Op 18 en 19 april namen 6 leden van onze club deel aan de provinciale VAKOV wedstrijd.
Verder in dit blad lees je wel meer over deze wedstrijd en de uitslag. Laat mij alleen zeggen
dat onze videasten er uitgeblonken hebben, ondanks enkele minder goede lotingen bij het
vaststellen van de projectievolgorde.
De laureaat en 5 leden van de club die nationaal mogen gaan.
Proficiat aan alle deelnemers en in het bijzonder aan Roald die terug laureaat werd.
Op 23 april kregen we een echte klepper op bezoek : Werner Haegeman, laureaat op de
recente Provac wedstrijd.
Werner heeft zich ontpopt tot een maker van scenariofilms van hoog niveau, maar ook
reisfilms of –docu’s zijn bij hem anders. Heel origineel van aanpak.
Gelukkig was er een bijzonder grote opkomst van de leden. We hebben er allemaal van
genoten.
En die open deur over de afwezigen… zal ik maar zo laten. Maar ’t was waar !

Roland Van Kemseke

Wat komt.
Op dinsdag 12 mei 2015 zijn we te gast bij de Koninklijke Filmclub Meetjesland in 9900
Eeklo.
Op donderdag 14 mei 2015 is er GEEN clubavond wegens feestdag. Wie toch komt staat
voor een gesloten deur!
Op donderdag 28 mei 2015 houdt Alex Vervoort een retrospectieve van zijn films. Maar het
zal niet enkel blijven bij projecteren, ook gaan we het hebben over de voorbereidingen, de
anekdotes, enz.
Op donderdag 11 juni 2015 brengt Roald Roos ons “Humor in de film”. Aanvullend vrije
projectie.
Op donderdag 25 juni 2015 Projectie van films opgenomen in clubverband door
Roger Vounckx. Iedereen welkom. De partners worden mee uitgenodigd.
Op zaterdag 27 juni 2015. Clubuitstap naar Antwerpen. Zie verder in dit nummer.
Op 10 september 2015. Algemene vergadering, bestuursverkiezing, vrije projectie.
Op 24 september 2015. Huis tuin en keukentips in verband met geluid en beeld. Aanvullend
vrije projectie.
Op 8 oktober 2015. Gastprogramma. (Nog in voorbereiding)
Op 22 oktober 2015. Eerste vóórprojectie voor het komende clubfestival.
Aanvullend vrije projectie.

De prijzenpot
Niet alle cineasten van de Beverse Film- en Videoclub volgen het traditionele wedstrijd circuit
VAKOV – CvB. Gino Rosiers en Ilse De Gendt nemen deel aan een heel ander soort
wedstrijd en festival en kapen daar heel wat prijzen weg.
Bekijken we even het palmares van de film
“Nothing is what it seems Part 1: Cheating the eye”
20 november 2014
29 november 2014
30 februari 2015
27 maart 2015
27 maart 2015

Ocean Geographic Society DEMA Las Vegas. Winnaar best of show
“the vision of the sea award” (Reis Baja California Mexico)
OBK Festival Gent. Winnaar (Reis Noorwegen)
Prix du jeune public France Genomineerd. (Uitreiking eind 2015)
Beneth The Sea New (NY) Winnaar Best show prize: The Stan
Waterman Award for Excellence in Underwater Videography.
Paf Tachov Festival (Tjechie) Winnaar.

Het is voor de Beverse Film- en Videoclub een grote eer Ilse en Gino in haar rangen te
hebben maar het is nog een grotere eer voor hen zelf op al deze wedstrijden en festivals
genomineerd te worden of als winnaar uitgeroepen te worden.
Proficiat aan Ilse en Gino.

Clubleven
35ste Filmgala.
We dachten dat we een slechte dag in de geschiedenis van de Beverse Film- en Videoclub
tegemoet gingen. De opkomst van bezoekers bleek magertjes tot juist vóór de aanvang. Dan
was het drummen om de zaal binnen te komen. En we zijn best tevreden. De opkomst lag
hoger als vorige jaren en overtrof zeker onze verwachtingen. De Beverse Film- en Videoclub
begint zijn bekendheid in Beveren en ver daarbuiten terug te winnen en daar zal de kwaliteit
van de producties wel iets mee te maken hebben. De club is niet voor niets tot de beste club
van Oost-Vlaanderen uitgeroepen.
Op de gala werden alle films van het clubfestival, met uitzondering van één wegens
tijdsgebrek, vertoond aan het belangstellende publiek en onze genodigde
schepen Raf Van Roeyen.
Het was ook de schepen die na de pauze de
trofeeën mocht uitreiken aan de
deelnemende cineasten. Ook de prijs van
het Centrum voor Beeldexpressie werd
uitgereikt en ging dit jaar naar
Freddy Ledent voor
“De niet aflatende inzet achter de
schermen”.
Wij hadden de indruk dat alle aanwezigen
tevreden huiswaarts keerden. Wij hebben alleszins enkel positieve reacties gekregen.
En denk eraan, de volgende editie, de 36e Filmgala, vindt plaats op 28 februari 2016.

Alex Vervoort
Foto’s: Freddy Ledent

Clubuitstap
De Beverse Film- en Videoclub richt een daguitstap in naar
Antwerpen.
09:30 uur.
Stadswandeling “Smakkeltje”
de verkorte versie van de “Smikkel – Smakkel tocht”
Deze lekkerbekkentocht is een fijne introductie tot hartig en zoet genieten van
Antwerpen, de zogeheten 'Koekenstad'
en vertrekt op de Grote Markt en eindigt aan de Londenbrug.
11:45 uur.
Middagmaal
Lunchmenu bestaande uit een soepje, hoofdschotel en nagerecht
In het Restaurant “De Kaai”, Hangar 26 Rijnkaai 94 in 2000 Antwerpen.
14:30 uur.
Vertrek aan het Londenbrug voor de “Lange havenrondvaart”
met de rederij Flandria.
Samenkomst: 09:20 uur
Antwerpen Toerisme & Congres, Grote Markt 13, 2000 Antwerpen.
Verplaatsing: met openbaar vervoer of met eigen vervoer.
Deelname:

leden en partner € 40,00 per persoon.

Inbegrepen: “Smakkeltje” met zijn lekkernijen en de gids, het middagmaal en de
“Lange havenrondvaart” met de rederij Flandria.
NIET inbegrepen: verplaatsing, eventuele onkosten parking en dranken.
Inschrijving: uiterlijk 1 juni 2015 door storting op de bankrekening
(IBAN) BE 68 0014 4691 3634
ten name van de Beverse Film- en Videoclub
Belangrijke opmerking!
Er zijn slechts 20 plaatsen beschikbaar! De beschikbaarheid zal toegekend worden in
volgorde van de storting op de clubrekening.

Centrum Voor Beeldexpressie - CvB

Cue sheets Library muziek SABAM.

Cue-sheets stuur je door aan Sandra Gillis: info@beeldexpressie.be of 03 289 12 00.

Vereniging Amateurscineasten Oost-Vlaanderen - VAKOV
Provinciale VAKOV wedstrijd
Pré-selectie
Filmfestival Centrum voor Beeldexpressie
De provinciale VAKOV wedstrijd Oost-Vlaanderen vond plaats op 18 en 19 april 2015 in het
Museumtheater in Sint-Niklaas. Er namen 50 films deel van cineasten uit 9 Oost-Vlaamse
videoclubs. Voor de Beverse Film- en Videoclub was het weerom feest! Vijf van de zes
deelnemende films behaalden minimum 75 punten en werden geselecteerd voor deelname
aan het Filmfestival van het Centrum voor Beeldexpressie. Beter nog, de laureaat en de
tweede en een gedeelde derde plaats werden ingenomen door leden van onze club.
Vijf films die bij de eerste 15 films eindigen. Als dat geen prestatie is!
Zo werd de Beverse Film- en Videoclub zoals vorig jaar
“De beste videoclub van Oost-Vlaanderen”.
Een mooie opsteker voor zowel
De Beverse Film- en Videoclub als voor de gemeente Beveren!
Toch even nog de uitslag van onze deelnemende cineasten meegeven.
Natuur in de stad – Klein Zwitserland van Roald Roos
80 punten
Camino Inka van Irma De Moor
76,4 punten
Gallia Narbonensis van Nick Peeters
75,8 punten
Stille schoonheid van Pierre Van Houcke
75,2 punten
Het DNA doolhof van Fabienne De Groote
75 punten
Een indruk-wekkend stukje Côte d’Azur van Marc Huygelen 69,4 punten

Goud
Zilver plus
Zilver plus
Zilver plus
Zilver plus
Brons plus

En dan nog de genomineerden deelnemers van onze club voor de nevenklassementen.
Voor de klankband:
Roald Roos voor zijn film Natuur in de stad – Klein Zwitserland
Pierre Van Houcke voor zijn film Stille schoonheid.
Voor de verhaallijn:
Nick Peeters voor zijn film Gallia Narbonensis.
De winnaars van de nevenklassementen worden bekend gemaakt op de VAKOV gala van
zondag 10 mei 2015 in het Museumtheater, Zwijgershoek 14 in 9100 Sint-Niklaas.
Aanvang 14:30 uur.
GRATIS TOEGANG - IEDEREEN WELKOM
Nog enkele voorname data.
Zaterdag 10 oktober 2015. Cursusdag “Moderne cameratechnieken” in Eeklo.
Filmen met een "action camera" go pro of een drone
Het gebruik van een slider, crane, dolly en het combineren ervan
Zaterdag 24 oktober 2015: VAKOV alternatief bij de Oost-Vlaamse Amateur Kineasten
OVAKI Ham 139 in 9000 Gent. Verdere info volgt.

Vlaamse Amateur Cineasten - VAC
Videofestival VAC
Zondag 24 en maandag 25 mei 2015.
Filmfestival van de Vlaamse Amateur Cineasten (VAC)
in het “Cultuurcentrum Mechelen” Minderbroedersgang 5
in 2800 Mechelen.
Telkens van 14:00 tot 19:00 uur.
Zondag namiddag Fictie

Maandag namiddag non-fictie

Prijsuitreiking telkens om 20:00 uur.
Meer info: www.vac-film.be

Clubleden zwerven uit.
Juryleden
Enkele leden van de Beverse Film- en Videoclub werden uitgenodigd door verscheidene
Vlaamse Videoclubs en federaties om te fungeren voor als jurylid.
Fabienne De Groote jureerde op de clubwedstrijd van de Mechelse Filmclub “Mecina”.
Tevens werd zij op 20, 21 en 22 maart 2015 gevraagd als jurylid door de provinciale
groepering “WEVAC”, de West-Vlaamse Amateurcineasten voor de preselectie van het CvB
festival.
Zij kreeg meer dan zeventig films te verwerken waaronder negen éénminuut films.
Alex Vervoort mocht op 25 januari 2015 gaan jureren voor de clubwedstrijd bij de “Koninklijke
Gentse Film en Videoclub De Drake " en op 8 februari 2015 bij de “Koninklijke Video-, Fotoen Digiclub Close – Up Sint-Niklaas.
Ook voor de provinciale groepering “PROVAC” werd Alex uitgenodigd op 28 februari en
1 maart 2015 om te jureren voor de CvB preselectie. Hij mocht hier mee oordelen over meer
dan veertig films.
En op 26 april 2015 zetelde Alex in de jury bij de Filmclub Het Spoor Gent voor de nationale
selectie voor deelname aan de wedstrijd van Fisaic 2015, een wedstrijd voorbehouden aan
spoor personeel. Fisaic staat voor “Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et
Intellectuelles de Cheminots”.
Reporters
De nieuwe en grootste havensluis ter wereld, de Deurgancksluis in Beveren, loopt stilaan vol
water. Maar vóór de opvulling kon men op 7 en 8 maart 2015 de sluis bezoeken tot op de
bodem. Ook hier was de Beverse Film- en Videoclub duidelijk aanwezig.

Foto’s: Rudy Van Puymbroeck

Knoop in de zakdoek.

10 mei 2015.
Galaprojectie met prijsuitreiking Provinciale wedstrijd VAKOV in het
Museumtheater, Zwijgershoek 14 in 9100 Sint-Niklaas.
24 en 25 mei 2015.
Filmfestival van de Vlaamse Amateur Cineasten in het CC Mechelen,
Minderbroedersgang 5 in 2800 Mechelen.
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.
Zaterdag 30 januari 2016.
Filmfestival van de Beverse Film- en Videoclub in het OC Ermenrike in
9130 Kieldrecht.
Zondag 28 februari 2016.
36ste Filmgala projectie van de Beverse Film- en Videoclub in het CC Ter Vesten in
9120 Beveren.
16 en 17 april 2016.
Provinciale wedstrijd VAKOV 2015 in het Museumtheater, Zwijgershoek 14
in 9100 Sint-Niklaas.
1 mei 2016.
Galaprojectie met prijsuitreiking Provinciale wedstrijd VAKOV in het
Museumtheater, Zwijgershoek 14 in 9100 Sint-Niklaas.

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:

