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40 jaar 

 
Voor wie de laatste maanden op een andere planeet zou geleefd hebben, de Beverse Film- 
en Videoclub bestaat dit jaar 40 jaar !  
Meer bepaald op 31 oktober 1974 kwamen de eerste moedigen bijeen onder impuls van Alex 
Vervoort en de Beverse Smalfilmclub was een feit. 
 
De komende dagen, weken en maanden zal die verjaardag meermaals worden benadrukt, 
zeker in een aantal activiteiten waar we als club bijzondere aandacht zullen aan schenken. 
 
Vooreerst is er op 19 september, en dat is echt heel dichtbij, de extra galavertoning met films 
van en voor Groot Beveren. Films die een grote interesse kunnen en zullen wegdragen bij 
het grote (Beverse) publiek. De voorbereidingen en de selectie van de films zijn volop aan de 
gang en tegen de gewoonte in werd er zelfs in augustus over vergaderd. Je leest er alles 
over in dit blad. 
 
Alex, zoals ze dat zeggen in de stripwereld, de geestelijke vader (*) van de club, heeft ervoor 
gezorgd dat op 31 oktober, de dag van de 40e verjaardag, we die stichting nog eens 
bijzonder gaan gedenken.  
En hoe doet een Vlaming zoiets? Juist, door te eten en eventueel zelfs iets te drinken.  
Maar ik vertel hier natuurlijk geen nieuws want die 31 oktober 2014 stond al met hoofdletters 
in je agenda genoteerd en je bent al ingeschreven, of je stond op het punt van het te doen. 
Niet vergeten dus en tijdig inschrijven.  
 
Maar bij dit alles mogen we natuurlijk niet uit het oog verliezen dat de gewone werking in 
september in gang schiet. Uiteraard met het (statutair) verplicht nummer van de bestuurs-
verkiezing, voorafgegaan door het activiteitenverslag en een kijkje op de financiële toestand 
van de club. Maar die avond willen we ook al naar films kijken. Meebrengen die films ! 
 
We hopen jullie allemaal terug te zien, niet alleen op de 2e donderdag van de maand 
september, maar op alle 2e en 4e donderdagen van elke maand van het 41e werkjaar. 
Tot 11 september ! 
 
 (*) die van de verhalen, niet die van de tiseuses 

 
 

Roland Van Kemseke 
 

Woord vooraf. 
 



          
 
 

 
Op 14 augustus  organiseerden we een extra clubavond om naar een aantal films te kijken 
met het oog op de vertoning van 19 september;  
’t Fabriek is een film van Alex over de ter ziele gegane tapijtenweverij Texam in Kieldrecht, 
met getuigenissen van zowel de directie als verschillende werknemers.  
De film is oorspronkelijk gemaakt op vraag van de werkgroep Erfgoed van de gemeente 
Beveren en zal eveneens vertoond worden op Open Monumentendag.  
Freddy heeft een reportage gemaakt over een tweedaagse bijeenkomst van de Beverse 
Paracommandoclub met een uitgebreide tentoonstelling en allerlei activiteiten op het domein 
Cortewalle in Beveren. Freddy zal nog wat inkorten en op zoek gaan naar een mannenstem, 
iets wat meer bij para’s past. 
Fabienne was erbij toen prins Laurent zich op glad ijs heeft gewaagd in Beveren. Op de 
ijspiste natuurlijk. De film was af.  
Jo heeft zijn film over de carnavalstoet in Haasdonk ondertussen al drastisch ingekort. Hij 
gaat er nog eens de schaar in zetten en monteren op de geritmeerde muziek van het eerste 
deel van de film. 
Johan vertoonde zijn film over de Sint-Maartensviering 2013. Ondertussen zijn de puntjes die 
in de bespreking aan bod kwamen ter harte genomen en wordt het geheel van tekst 
voorzien. Johan heeft wel wat problemen gehad met het mengen van DV-beelden met HDV 
maar dank zij de tussenkomst van Alex is ook dat probleem opgelost. 
 

Roland Van Kemseke  
 

Op woensdag 16 juli vond in Vrasene de jaarmarkt plaats. Eén der activiteiten was een 
projectie van filmbeelden uit de oude doos. Roger Vounckx had in opdracht van de 
plaatselijke cultuurraad Vrasene een compilatie gemaakt met een hele varia aan 
gebeurtenissen. De Beverse Film- en Videoclub werd aangesproken om de projectie te 
verzorgen wat wij meteen aanvaardden. En belangstelling was er genoeg, zeker 150 
personen kwamen naar de Foyer van het OC ’t Klooster om te genieten wat er vroeger 
allemaal gebeurde in hun gemeente. Van een succes gesproken! 

 

 
 
 
 

Op donderdag 11 september 2014  houden we onze Algemene vergadering, met 
bestuursverkiezing. Aansluitend is er vrije projectie. 
 

Op vrijdag 19 september 2014.  Gala BFV 40 jarig bestaan. 
 

Op donderdag 25 september 2014.  Na DV, HDV en Full HD  nu 4K. Voordelen van deze 
nieuwe norm worden verder toegelicht.  
Aanvullend Video Editing:  Hoe maak ik van een videoproductie een filmproductie. 
 

Op donderdag 9 oktober 2014  bespreken we nogmaals de montagetechnieken.  
De bedoeling van deze cursusavond is een aanloop tot later bijkomende clubavonden waar 
er zowel theoretisch als praktisch het onderwerp “Montage” zal uitgespit worden. 
Aansluitend is er vrije projectie. 
 

Op donderdag 23 oktober 2014  houden we een eerste vóórprojectie van films bestemd 
voor het clubfestival van 30 januari 2015. Aansluitend is er vrije projectie. 
 

Op vrijdag 31 oktober 2014  viert de club haar 40 ste verjaardag in het Hotel Beveren. Voor 
deelname inschrijving zie verder in dit nummer. 
 

Wat voorbij is. 

Wat komt. 
 



 
 
 
 

Jaarlijkse “Statutaire algemene vergadering” en “Bestuursverkiezing “ 
 

Het bestuur heeft de eer alle leden van de Beverse Film- en Videoclub uit te nodigen tot het 
bijwonen van de Algemene vergadering met bestuursverkiezing 

 op donderdag 11 september 2014 
 in het OC ’t Klooster in 9120 Beveren (Vrasene) 

 
De vergadering start om 20.00 u. stipt. 
Zoals vorige jaren kan U zich verwachten aan een welkomstwoord van de voorzitter, een 
financieel verslag van de penningmeester, een activiteitenverslag van de secretaris, de 
bestuursverkiezing en een rondvraag bij de leden. 
 
Leden die zich geroepen voelen tot bestuurslid kunnen zich kandidaat stellen.  
Voorwaarde is wel dat je reeds één jaar effectief lid bent. Met andere woorden U diende reeds 
ingeschreven te zijn op 1 september 2013. Dezelfde voorwaarde geldt om deel te mogen 
deelnemen aan de bestuursverkiezing. 

Hoe? 
Kandidatuur schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat: 

 
Secretariaat Beverse Film- en Videoclub 

Levergem 25 
9120 Beveren 

 
e-mail alexander.vervoort@telenet.be 

 
De kandidaturen dienen uiterlijk woensdag 10 september 2014 te 20.00 u.  in het bezit te zijn 

van het secretariaat. 
 
             

 
 
Filmgala 40 jaar club 

 

Op 31 oktober 2014 bestaat de Beverse Film- en 
Videoclub 40 jaar. Ter gelegenheid van deze verjaardag 
organiseert de Beverse Film- en Videoclub een speciale 
Filmgala “Groot-Beveren in beeld”. Verscheidene leden 
hebben hun medewerking verleend om deze gala tot 
stand te doen komen. Aan allen dank! 
Uiteraard mag niemand ontbreken op deze gala.  
Breng vrienden, kennissen en familie mee. Voor een 
zacht prijsje van € 6,00 (€ 5,00 in voorverkoop) zullen de 
aanwezigen kennis kunnen maken van tal van 
activiteiten die in Groot- Beveren in 2013 en 2014 
hebben plaatsgevonden.  

Dus afspraak vrijdag 19 september 2014  
om 20:00 uur in het CC Ter Vesten in Beveren. 

Onze speciale dank gaat naar Koen Cant, 
zoon van Lucien, die voor ons nevenstaande prachtige 

affiche belangeloos heeft ontworpen. 

 Clubleven 

Jaarlijkse Algemene vergadering. 



Dinertje 40 jaar BFV 
 
Juist 40 jaar na de stichting van de Beverse Film- en Videoclub op vrijdag 31 oktober 2014 
gaan we samen genieten van een dinertje in het Hotel – Restaurant Beveren. We voorzien 
een aperitief, een viergangen menu en koffie. Dranken tijdens het menu zijn inbegrepen. En 
wie weet, kan er achteraf nog een consumptie bij. Het menu zelf kunnen we slechts later 
bekendmaken. Maar reken erop, U zal waar voor Uw geld krijgen.  
Uiteraard is dit niet gratis. Er wordt een inschrijvingsprijs gevraagd die rijkelijk aangedikt wordt 
door de clubkas. 

Wat kost het U? 
Wie uiterlijk 15 september 2014 inschrijft betaalt slechts € 49,00. 

Wie later inschrijft betaalt € 75,00. 
 

O P G E L E T, wij houden ons aan deze uitzonderlij ke voorwaarde!!! 
 

Uiterlijke inschrijfdatum is 15 oktober 2014. En dit aanbod geldt voor U als lid en Uw partner. 
Niet leden kunnen eveneens inschrijven. Zij betalen € 75,00 per persoon. 
Let op, Uw inschrijving wordt slechts geregistreerd na storting van het verschuldigde bedrag 

op de clubrekening (IBAN) BE 68 0014 4691 3634 
met vermelding van  “ Dinertje en aantal personen”. 

 
Er zijn reeds een aantal inschrijvingen! 

 
Wie op 31 oktober 2014 geen BOB denkt bij te hebben, kan overnachten in het  
Hotel Beveren. Op 30 augustus stond de kamer geprijsd op € 75,00 per kamer exl. ontbijt,  
dat € 14,00 per persoon bedraagt. (Prijs hotelgasten) Belangstelling? Neem contact met Hotel 
Beveren Tel: 03 775 86 23 of via www.hotelbeveren.be  
 

Lidgelden. 
 

Het nieuwe clubjaar van de Beverse Film- en Videoclub gaat weldra weer van start en dit op 
1 september 2014. De hoogste tijd om even stil te staan bij de lidgelden voor de club, het CvB 
en de VAC. 
In tegenstelling tot de club is het lidgeld voor het CvB en de VAC geldig per kalenderjaar. 
Echter de federaties vragen de ledenlijsten tijdig in te zenden, vandaar dat de BFV club ook 
deze lidgelden int in september – oktober. Let wel, eind oktober  is de uiterste datum van 
inschrijving, nadien beschouwen we niet betalers als geen lid en krijgen dan ook geen 
Filmbode meer. Dus treuzel niet a.u.b. 
Om U een beetje wegwijs te maken in de mogelijkheden van lidmaatschap brengen we U wat 
meer informatie.  
U kan enkel lidmaatschap betalen voor de club  zonder zich aan te sluiten bij een federatie. 
Het lidgeld bedraagt dan € 20 voor één persoon of € 30 voor U samen met Uw partner. 
Wie toch belangstelling heeft voor CvB of/en VAC, kan supplementair inschrijven voor één 
dezer of beide federaties. Aan U de keuze. 
Wat bieden zij en wat kost het U. 
 
 CvB VAC 
Lidgeld 1 januari 2015 tot 31 december 2015 (per lid) € 20,00 € 20,00 
Licentie SABAM inbegrepen ja neen 
Licentie Freeplaymusic inbegrepen neen ja 
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ja ja 
Rechtsbijstand ja ja 
Verzekering lichamelijke ongevallen ja neen 
   



 
 

          
“ Commentaar bij de film “ Deel 3. 

 
8.Synoniemen. 
 
Gebruik niet altijd dezelfde woorden maar zoek een synoniem op, een ander woord met 
dezelfde betekenis.  
 
9.Doorgaan en plaatsvinden, plaatshebben en plaatsgrijpen. 
 
Doorgaan, plaatsvinden, plaatshebben en plaatsgrijpen zijn in de standaardtaal verwant 
maar zijn geen synoniem. Als er in de context sprake is van moeilijkheden, bezwaren of 
uitstel, kan in de standaardtaal doorgaan in plaats van plaatsvinden of plaatshebben gebruikt 
worden. Plaatsgrijpen is alleen gebruikelijk als iets plotseling, onverwachts of met grote 
gevolgen gebeurt. 
 
Het festival gaat door op 19 februari 2014. Dit is niet correct. Het dient te zijn “Het festival 
vindt plaats op 19 februari. Maar als het festival op die datum niet kan plaatsvinden wegens 
omstandigheden, dan gaat het door op 14 maart. 
 
Hoewel onze voorzitter ziek is, gaat de vergadering toch door. 
Ondanks de vertraging kon de clubavond nog doorgaan.  
 
Heel vaak wordt doorgaan in negatieve zinnen gebruikt, als iets niet gebeurt. 
Bij slecht weer gaat de clubuitstap niet door. 
Door de hevige sneeuwval kon het nieuwjaarsfeestfeest niet doorgaan.  
 
10.Spreker 
 

Een goede commentaartekst is één, een goede commentaarstem is wat 
anders. Niet alle films kunnen gebruik maken van dezelfde stem. De ene film 

vraagt een zachte stem terwijl een andere film een zwaardere stem 
vergt. Alles hangt af van de inhoud van de film. Zoek tevens een 
spreker die kennis heeft van toonhoogte en klemtoon in de 
commentaar.  

Hij kan hierdoor nuances leggen in de commentaar die belangrijk zijn. 
 

 
11.Jury en titels. 
 
Een jury of een toeschouwer luistert uiteraard niet enkel naar een film, hij kijkt ook. En kijken 
betekend niet alleen naar de mooie prenten die de cineast brengt, ze kijken ook naar de 
titels. Wat is er nu belangrijk aan een titel en wat heeft het te maken met commentaar bij de 
film? Iets dat zij gemeenschappelijk hebben is het Nederlands, maar bij titels telt ook de 
schrijftaal. En dat doet ons herinneren aan een clubwedstrijd waar een deelnemer zijn film 
aankondigde met xxx presenteerd yyy. Enkele juryleden hadden de cineast de opmerking 
gemaakt dat de “d” maar liefst door een “t” zou vervangen worden. Maar de cineast lapte de 
opmerking aan zijn laars. Zowel bij de provinciale als de nationale wedstrijd bleef de “d” 
briljant prijken op het witte doek. Onwetendheid? Moedwil? Wie weet het. Daarom hopen we 
U wat ondersteuning meegegeven te hebben wat betreft commentaar bij de film en U beter 
scoort als onze mister “d”. 
 

Het schrijvers hoekje 



12.Opnameapparatuur. 
 

        Er is heel wat opnameapparatuur voor handen voor het opnemen van 
onze commentaartekst. 

Het eenvoudigste is gebruik maken van de ingebouwde microfoon van onze 
camera. De camera zelf doet dienst als recorder. Maar opgelet, camera’s met 

cassette of een ander draaiend onderdeel kunnen storende 
geluiden van de aandrijving opnemen. Een oplossing is dan 
gebruik maken van een externe microfoon die je op de 
camera aansluit.  

 
Een ander methode is rechtstreeks opnemen op de PC. Voor dit te 

verwezenlijken kan U gebruik maken van het gratis programma 
Audacity. Maar plaats hier ook de externe microfoon ver genoeg van de 

PC zodanig je het ventilator geruis niet opneemt. 
Verder zijn er de recorders. 
 
 Vroeger gebruikten we de tape of cassette recorders. Maar we 
weten dat enorme ruisproducenten waren afhankelijk van de 
gebruikte tape. 
 
Vandaag zijn de voice recorders op de markt. Klein, handig, 
mobiel en kwaliteitsvol. Er is geen aparte microfoon nodig. De 
toestellen beschikken over zeer kwalitatieve opnamecellen. 
Toch bieden de toestellen de mogelijkheid een externe 
microfoon aan te sluiten. Ook is er meestal in accessoire een 
afstandsbediening beschikbaar. 
Ook zijn we beschermd van ruis. De opname gebeurd meestal 
op een SD kaart waarop men naargelang de opgenomen 
geluidskwaliteit meerdere uren commentaar kan opnemen.   
Overdracht naar de pc is eenvoudig. Ofwel doet U dit via een 
USB kabel ofwel brengt U het kaartje over naar de pc. 
 
Wie nog beter wil kan uiteraard terecht in een professionele geluidsstudio waar men het werk 
voor U doet.   
 
13.Interessante boeken. 
 
Correct taalgebruik van Willy Penninckx, Paul Buyse en Willy Smedts 
Van Daele Groot synoniemen woordenboek   
 
Ook boeken en folders van Uw reisbestemming, Uw thema van Uw film enz. bevatten en 
bron van gegevens. Maar behalve boeken zijn er nog heel wat andere bronnen die U kunnen 
helpen bij het opstellen van Uw commentaartekst. Een bezoekje aan de bibliotheek kan 
verrijkend zijn. De hedendaags bibs zijn geen magazijnen van literatuur. Zij beschikken ook 
over CD’s , DVD,s, diapositieven, krantenknipsels enz. Maar thuis staat de goudmijn van  
informatie. Het internet! Wees verstandig, gebruik niet één dezer bronnen maar gebruik ze 
allemaal! Het kan enkel Uw commentaartekst ten goede komen. Een rijk aan informatie 
gevulde tekst is een rijkdom aan nbelangstellenden. 
 

Alex Vervoort 
 
 



                                           

Het festival van de  
niet-professionele cineasten 

2014 
 

 
De jaarlijkse CvB-filmwedstrijd, het Festival van de Vlaamse niet-professionele cineasten 
vindt dit jaar plaats op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 september 2014. 
in het Hotel Holiday Inn Express Gent. Het hotel is gelegen Akkerhage 2, 9000 Gent (langs 
E17 autosnelweg, uitrit 9 UZ Gent) 
Opgelet: afrit afgesloten bij voetbalmatch in Ghelamco Arena Timing  
Voor het eerst gebeurt de jurering door 5 juryleden plaats achter gesloten deuren. Dus geen 
publieke belangstelling. Wie wel toegelaten is, is de cineast zelf maar enkel tijdens de 
projectie van zijn film. Op voorhand wordt per film één jurylid aangeduid om zijn persoonlijk 
commentaar voor te lezen. Er is echter geen tijd om alle juryrapporten voor te lezen. Die 
worden later aan de cineast bezorgd.  
De quotaties van de juryleden blijven geheim tot op het CvB-filmgala.  
In totaal zijn er 69 films ingeschreven.  
Voor onze club: 
 
Vrijdag 26 september 2014. 
Film nr. 11.   20:15 uur Natuur in de stad van Roald Roos 
 
Zaterdag 27 september 2014 
Film nr. 21.   11:13 uur Uit de zee geboren van Irma De Moor. 
 
 
  
 

 
 

 
  
 

Vakov filmforum 2014 
 
Op 20 oktober 2014 vindt het CvB – VAKOV filmforum plaats in het lokaal 
van de Videoclub Close-Up in Sint-Niklaas. Verdere gegevens betreffende 

gasten, onderwerp en inschrijving volgen later. 

 
Vakov alternatief 2014 

 
VAKOV ALTERNATIEF vindt plaats op 25 oktober 2014 in het lokaal van de Videoclub 
Ovaki, Ham 139 in Gent. Cineasten die aan de VAKOV wedstrijd 2013 of 2014 hebben 
deelgenomen en een quotatie hebben behaald van 70 punten tot en met 74,8 punten kunnen 
deelnemen. Inschrijvingen dienen uiterlijk 15 september 2014 te gebeuren. Voor verdere info 
zie www.vakov.be Op VAKOV alternatief wordt geen rangschikking gemaakt.  
Er zijn wel nominaties. Per categorie is er een prijs voorzien.  
 
 

Centrum Voor Beeldexpressie  -  CvB 

Vereniging Amateurscineasten Oost-Vlaanderen  -  VAKOV 
 



 
 
 
 

Beste filmvrienden, 
na een stille vakantieperiode  2 maal goed nieuws vanwege VAC. 
* Het lidgeld voor  2015 blijft op  € 20. Dus het storten mag vanaf nu 
gerust beginnen, al is het nog vroeg 
* VAC richt op zaterdag  18 oktober  2014  een infodag in van  10 u tot  
17 u. Deze vindt plaats in de Parochiale Kring Kloosterstraat  2 in  9080 
Beervelde ( E17 en afrit  11 ).  
Er worden een aantal filmprogramma's gedemonstreerd:   Vegas, 

Premiere CS5/6,  Edius, Final cut, Premiere Elements enz ... En vragen staat vrij 
Inlichtingen bij: Jean Averals - Kastanjelaan  40 - 2630 Aartselaar 
Tel: 03/ 888 07 71 -  Gsm: 0468 122 708 - Persoonlijk e-ailadres: jean.averals@pandora.be 
E-mail VAC:  secretaris@vac-film.be -  ondervoorzitter@vac-film.be  

 

 

 

 

Videoclub Deurne 
 

Vrijdag 5 september ’14 om 14.00 u  “Wijnegem in be eld”  
Toegang Gratis 

 

Afbraak Don Bosco (2010) – werken aan Albertkanaal (2011) – Middeleeuwse dans aan de 
Vlemincktoren (2011) – Ronde van de Voorkempen (2011) – Wijnegem Autoluw (2011) – 
Afbraak Ahoy (2012) – UitMarkt (2012) – winter in Wijnegem (2012) – Highland Festival 
(2013) – Kerstmarkt (2013) – Wintergem (2014) – Nieuwjaarsreceptie (2014) – Jaarmarkt 
(2014) – Pinksteren rommelmarkt (2014) – Dansen met DJ Louis (2014) 
 

4, 5 en 6 september van 10.00 u tot 17.30 u  
Tentoonstelling Filmcamera’s en projectoren  

Jean De Meulder stelt zijn verzameling tentoon van film- en fotocamera’s en projectoren die 
zijn aangedreven door een veermechaniek uit de periode 1930 tot 1960.  
Projectie van oude films op deze oude projectoren dagelijks om 11u, 14u en 16u  
 

Zaterdag 6 september om 20.00 u (Deuren 19.00 u)  
Filmgala VCDeurne 

Tickets € 5.00 via ’t Gasthuis 03 288 21 80 cultuur@wijnegem.be  

 

Kunsten- en Erfgoedevenement “Schietspoele” 

 
Op zaterdag 13 september 2014 van 13 tot 18 uur en zondag 14 september 2014  
van 10 tot 18 uur wordt het Kunsten- en Erfgoedevenement “Schietspoele” ingericht op de 
TEXAM bedrijfssite in de Kouterstraat 221A in 9130 Kieldrecht. 
Aan de hand van grafisch werk, wart-wit foto’s, museale bruiklenen en getuigenissen van 
oud-werknemers wordt de boeiende bedrijfsgeschiedenis van TEXAM gereconstrueerd. 
Ook de Beverse Film- en Videoclub heeft hieraan in opdracht van de werkgroep Erfgoed van 
de gemeente Beveren haar medewerking verleend.  
De getuigenissen werden door enkele leden in beeld gebracht. Een film van 26 minuten 
brengt heel wat geschiedenis en herinneringen aan het licht. Kom een kijkje nemen want het 
is nog de enige gelegenheid de industriële site van TEXAM te betreden alvorens de afbraak 
start. De toegang is gratis. 

Vlaamse Amateur Cineasten  -   VAC 
 

 Aankondigingen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Knoop in de zakdoek. 
 
 
Zaterdag en zondag 13 en 14 september 2014. 
 
Kunsten- en Erfgoedevenement “Schietspoele” op de T EXAM bedrijfssite, 
Kouterstraat 221 A in 9130 Kieldrecht.  
Met medewerking van de Beverse Film- en Videoclub. 
 
Vrijdag 19 september 2014. 
 
Speciale galaprojectie in het CC Ter Vesten in Beve ren ter gelegenheid van het 
veertig jarig bestaan van de Beverse Film- en Video club. 
 
Vrijdag 31 oktober 2014. 
 
Clubdiner in het Hotel – Restaurant Beveren naar aa nleiding van 40 jaar  
Beverse Film- en Videoclub. 
DRINGEND INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK !!! 
 
Zaterdag 29 november en zondag 30 november 2014. 
 
43ste Gala – Projectie van de Koninklijke Videoclub Clos e-Up. 
Museumtheater, Zwijgershoek 14 in 9100 Sint-Niklaas . 
 
 

Noteer nu reeds voor 2015! 
 

Zaterdag 31 januari 2015. 
 
Jaarlijks clubfestival in het OC Ermenricke in 9130  Kieldrecht. 
 
Zondag 15 maart 2015. 
 
35ste Fimlmgala van de Beverse Film- en Videoclub in het  CC Ter Vesten  
in 9120 Beveren. 
 
18 en 19 april 2015.  
 
Provinciale wedstrijd VAKOV 2015 in het Museumtheat er in 9100 Sint-Niklaas. 
 
10 mei 2015.  
 
Galaprojectie met prijsuitreiking Provinciale wedst rijd VAKOV in het Museumtheater 
in 9100 Sint-Niklaas. 
 



BFV 

 
 
 
 
 
 

Op 31 oktober 2014 is het zover. De Beverse Film- en Videoclub bestaat 40 jaar. 
 

Een “Robijnen Jubileum” 
 

Als voorsmaakje hierbij de eerste ledenlijst 1974 – 1975 met de instapdata van de leden. 
Let wel, de eerste vier personen waren bij de stichting aanwezig en vergaderden reeds 

op 25 oktober 1974. 
Enkele van deze leden zijn helaas reeds overleden of hebben intussen de club wegens 

persoonlijke reden verlaten. We merken op dat er nog drie leden lid zijn van de  
Beverse Smalfilmclub die intussen omgedoopt werd naar Beverse Film- en Videoclub. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

40 jaar Beverse Film- en Videoclub Een ROBIJNEN JUBILEUM! 



 De Beverse Film- en Videoclub is een vereniging die bijna 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. 

 
 

Beverse Film- en Videoclub 
www.beversevideoclub.be 

 



Vereniging erkend door:                     


