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De Bom valt nooit – vervolg  
 
Het voorwoord van ons vorig nummer van de Filmbode luidde “De Bom valt nooit !”. Maar de 
bom was wel gevallen onder de vorm van een verplichte verschuiving van onze wedstrijd 
naar het najaar omdat er te weinig films volledig afgewerkt waren geraakt.  
 
Wisten we veel dat er nog een veel grotere bom op ons te wachten lag. Covid en zijn zus 
Corona hebben ervoor gezorgd dat wij in ons kot moeten blijven en dat alle bijeenkomsten 
worden verboden.  
Wie had ooit kunnen en durven voorspellen dat er nog eens een epidemie/pandemie zou 
uitbreken waardoor er maanden geen clubvergadering zou plaats vinden ?  
Niemand toch ?  
 
En niet alleen geen vergaderingen van de club, maar we moeten nog in ons kot blijven ook. 
Nu valt dat in ons kot blijven toch wel mee. We mogen wandelen en fietsen in de omgeving 
van ons kot (lockdown light) en dat betekent dus dat we onze eigen gemeente en zelfs de 
aanpalende gemeenten eens kunnen verkennen. Wedden dat er toch nog wegeltjes, 
straatjes en gebouwen zijn die je daarvoor nog niet kende ?  
 
Voorlopig zijn reizen naar het buitenland niet toegestaan. Oei ! Geen reizen naar het 
buitenland. We kunnen dus niet filmen ? Hallo, gij niet hé ! Onze clubopdracht toch niet 
vergeten ? Zeg nu zelf, voor elk van de drie opdrachten moet je toch niet ver uit jouw kot 
gaan ?  
Nog even herhalen : 
– (Onze) gemeente : ideaal onderwerp als je in je kot moet blijven. Niet ver lopen en er is 
altijd nog wat te ontdekken.  
– Lente : die speelt zich ook af in jouw tuin of jouw straat. Of in het park(je) juist achter de 
hoek.  
– Mensen : er is niet eens gezegd of ze al dan niet een mondmasker moeten dragen. Je kan 
er dus veel kanten mee op. 
 
En zoals gezegd in ons vorig nummer : meesterwerkjes mogen gerust, maar ook familiefilms 
worden verwacht.  
 
Dus we gaan veel films hebben als we hopelijk in september terug open mogen gaan. 
 
En ja, september ! Zoals je weet vergaderen we de 2e en de 4e donderdag van de maand.   
In 2020 is dat op 10 september. We herinneren je er nog aan, maar je kan het ook al in je 
agenda noteren.  
 
Hou het ondertussen veilig en gezond ! Alles komt goed. 
 

Roland 



Wat voorbij is  
 

De enige vergadering die nog is kunnen doorgaan, is die van 5 maart met als onderwerp het 
verder op punt stellen van het scenario van de clubfilm. Ondanks de schrale opkomst, of juist 
daardoor, is er hevig van gedachten gewisseld en werden al serieuze vorderingen gemaakt 
in de opbouw van de film. 
 
Vanaf 12 maart hebben we de Riesfilm, de boeiende uiteenzetting van Werner Haegeman, 
de technische avond en de projectie van de opdrachtfilms moeten omruilen voor Covid, 
Corona, social distancing, mondmaskers en zoveel meer dingen waarvan we nooit gedacht 
hadden dat we er ooit rekening zouden moeten mee houden. 
 

Wat zou gekomen zijn  
 
‘t Was al zo mooi voorbereid, maar we moesten in ons kot blijven. Op het programma stond :  
– 14 mei : Het maken van een documentaire film. Met een gereputeerde en ervaren spreker. 
– 28 mei : Gastprogramma door de Vlaamse Amateurscineasten 
– 11 juni : De reisfilm deel 2 – montage, tekst, sonorisatie 
– 21 juli :  Clubuitstap (met filmopdracht) naar Gent 
– 25 juni : De familiefilm 
 
Uitgesteld is niet verloren. Deze onderwerpen komen later terug aan bod. 
 

Geschiedenis  

 
In deze coronatijden was ik wat aan het 
rommelen in oude documenten en vond er de 
Filmbode van mei-juni 1998. Bij het herlezen 
moest ik meer dan eens de 
wenkbrauwen fronsen. Is dat allemaal al zo  
lang geleden ? Welk enthousiasme was er  
onder de (22 jaar jongere) leden ! 
– Montage met de computer was nieuw, maar 
de Beverse had een specialist in huis; We  
organiseerden 3 lesavonden waar telkens  
meer dan 70 geïnteresseerden op af kwamen.  
De lesgever was natuurlijk Roger ! 
70 geïnteresseerden…. ja, ja, goed gelezen ! 
– Er was een clubfilm opgenomen ! Met Gerard 
in de hoofdrol. Die film werd op een clubavond 
gemonteerd tot een film van 1’08’’, daarna  
gereduceerd tot 1’00… Een éénminuutfilm. 
– Er wordt ook vermeld dat Willy Lenjou met 
“China” de gouden medaille op het Benelux 
Festival heeft behaald. Laureaat in de reeks 
“documentaire film”. 
– We spreken ook over de clubreis naar 
Voeren en Maastricht. In die tijd kregen we 
nog een bus vol. 
– De laatste vergadering zouden de opdracht- 
films bekeken worden. Onderwerp : Doel. 
 
 
 



Een “mini” in de lucht. 
 

We hebben het niet over een vliegende auto maar 
wel over een drone, een mini drone. 
DJI vulde zijn gamma drones aan met de Mavic 
Mini. Laat ons deze drone een mini helikopter of 
beter nog een minikopter noemen. Deze minikopter 
is compact van vorm en opvouwbaar.  
 
 

Startklaar meet het toestel 24,5 x 29 x 5,5 cm, 
samengevouwen meet hij nog slechts 14 x 8,2 x 5,7 cm. 
Een handje vol. Door zijn compacte afmetingen is het 
tevens een toestel van de lichtgewicht klasse, slechts 
249 gram. 
Wat kunnen we van deze minikopter verwachten?  
Hij kan het ongeveer 25 minuten lang volhouden in de 
lucht en kan een snelheid behalen van 47 km per uur. 
Dat is ongeveer de snelheid van een speedpedelec, de fiets die je op het fietspad als een 
hazewind voorbijvliegt.  
De minikopter heeft een 3-assige gestabiliseerde camera aan boord met een 24 mm F/2,8  
lens met een beeldhoek van 83 graden die in staat is om beelden tot 2,7 K te registreren. Dit 
stemt overeen met 2720 x 1530 pixels dit bij 25 of 30 beelden per seconde. Bij het voor ons 
meer gebruikelijke HD formaat 1920 x 1080 pixels kan hij beelden weergeven bij 60, 50, 30 
en 25 beelden per seconde. Dit alles gebeurt bij een videoformaat MP4 (H264) met max. 40 
Mb/s. 

De registratie van de beelden gebeurt door een 1 2/3” 
CMOS sensor met 12 Megapixels. 
De besturing van de minikopter gebeurt door middel van 
een remote controller gekoppeld aan uw smartphone 
die als monitor fungeert. Voor de koppeling dient men 
een app te downloaden, de DJI Fly app. Twee joysticks 
op de remote control zorgen ervoor dat je het toestel 
kan besturen tot 4 km ver en 3000 meter hoog.  

De DJI Mavic Mini is ook trouw aan zijn baasje. Een return-to-home functie zorgt ervoor dat 
hij terug komt naar zijn vertrekbasis.  
Het basispakket van de DJI Mavic Mini bevat de drone, de remote control voor de besturing 
en een Intelligent Fly Battery als energiebron.  
Behalve de nodige verbindingskabeltjes bevat het pakket ook nog wat reserve onderdelen 
zoals een paar propellers, een paar joysticks en een 
Gimbal protector.  
Voor de aankoop van het basispakket wordt je 
bankrekening echt niet geplunderd. Voor € 399 kan je 
starten en mooie en kwaliteitsvolle foto- en video-opnames 
maken. Wil je wat meer spenderen dan kan je voor € 499 
het DJI Mavic Mini More Combo pakket aanschaffen. Voor 
een supplement van € 100 krijg je dan extra 2 batterijen, 2 
paar propellers, een draagtas en een mechanische 
bescherming voor de propellers aan toegevoegd.  
Waarop wacht je nog om een minikopter aan te schaffen? 
 
Toch nog belangrijk om weten. Per 1 juli 2020 treedt de nieuwe Europese regelgeving voor 
het gebruik van drones in werking en vervangt alle wetgevingen van de lidstaten. 
 
Alex Vervoort 
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De Beverse Filmclub is een vereniging die 45 jaar bestaat! 

Heel wat leden hebben een rijke ervaring met opname, montage, realisatie, enz. 
 van videofilms. 

Mocht u belangstelling hebben voor deze hobby, dan waarderen wij Uw bezoek. 
 

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 tijdschrift De Filmbode. 

 

Activiteiten. 
Tal van onderwerpen worden op de clubavonden besproken. 

Opname met de camera. 
Montage met pc of Cassablanca. 

Bespreking van montageprogramma’s zoals Pinnacle Studio, Adobe Première en Edius. 
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 tijdschrift “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: 20:00 uur stipt. 
 

Contactadres. 
 

Secretaris Alex Vervoort Tel. 03 775 44 38 
E-mail: secretaris@beversefilmclub.be 

Website : www.beversefilmclub.be  
You-Tube kanaal: beversefilmclub. 

 

Club aangesloten bij. 
BREEDBEELD  www.breedbeeld.org 

nab 2.0 www.nab2.be  
Vlaamse amateur cineasten www.vac-film.be  

Gemeentelijke en Plaatselijke Cultuurraad Beveren – www.beveren.be 
 

Bankrekening. 
(IBAN) BE 68 0014 4691 3634        (BIC) GEBA BE BB           

ten name van de Beverse Filmclub 
 

Belangstelling? 
Kom vrijblijvend een kijkje nemen. 

 
Vereniging erkend door:   
 
 


