
���������
�������������������
���������������

�������
�����
�	��
����
���������������

������������������

��	���
����� ��
�

���������
� �
������
��������


�	�����
����
�����
������
������� �
��������
���������



K B A C  F i l m k r a n t  j a n u a r i  2 0 2 3  -  w e r k j a a r  2 2 - 2 3

V e r s l a g

7

13 januari 2023: Een kijkje over de grenzen.
Dat was knallen … vorige week toen we naar het landelijke dorp Veldegem trokken om daar Nieuwjaar te 
vieren. Wie er niet bij was, jammer, maar je kunt nog altijd het artikel lezen van onze collega Jef elders in 
deze Filmkrant.

Leo dankt nog eens het feestcomité aan het begin van deze clubavond en heet iedereen welkom terwijl hij 
ook nog eens zijn Beste Wensen uitspreekt voor een jaar vol gezondheid en voorspoed.

Het bestuur heeft een aantal nieuwe externe 
schijven van 5 TB aangekocht. De oudere van 1 
TB die vervangen worden komen voor € 30 per 
stuk ter beschikking van de leden. Belangstellen-
den lezen er nog eens de mail van Leo van 18 
januari op na. Leo geeft nog wat bijzonderheden 
over hoe je het best op een veilige manier een 
schijf leegmaakt voor hergebruik.

Dit weekend is er uitgebreide alcoholcontrole 
door de politie. Een gewaarschuwd mens …

Proost! Abel is jarig geweest en we mogen er in 
de pauze eentje drinken op zijn kosten. Paul ver-
jaart heel binnenkort en omdat hij er niet elke 
week bij kan zijn mogen we er van hem ook al 
eentje bestellen. Een ferm applaus valt hen ten 
deel.

Vanavond is het weer een projectie-avond waar-
in de KBAC buiten zijn grenzen kijkt. Voorzitter 
Leo is er weer in geslaagd een lijst samen te stel-
len van films die door verschillende “vreemde” 
cineasten geproduceerd werden. Speelfilms, 
natuurfilms, animatiefilms, vrolijke en sombere 
films. Kortom te veel om op te noemen. We zullen zelfs twee projectie-avonden nodig hebben om alles te 
bekijken.

Elke film wordt door de leden besproken en over het algemeen goed onthaald. De ene al meer dan de 
andere. 
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Als dit moois allemaal bekeken is geeft Leo aan het slot van deze clubavond nog een kijkje in de planning 
voor de komende weken:

“Op 24 februari is er weer een Vimeo/YouTube avond. Wie een leuke, interessante, leerrijke film tegenge-
komen is op deze videoplatforms, wordt gevraagd om de link door te sturen naar de Programmator zodat 
wij die film daar kunnen afhalen.

Omwille van de herprojecties midden februari, is er dit jaar geen speciale Valentijnsavond, maar het feest-
comité plant voor begin maart een Japanse Lente avond... Of er echte geisha’s in kimono zullen zijn weet 
ik niet, maar het feestcomité zal zich zeker buigen over het niet-filmische gedeelte.  Voor het filmische 
gedeelte van de avond zijn we nog op zoek naar KBAC-films die iets met Japan te maken hebben (bij voor-
keur), of met Lente in het algemeen.”

Graag doorgeven aan programmator@kbac.be als jij over zo’n filmpje beschikt.

Verder ben ik nog op zoek naar een programma voor 3 maart. Mocht iemand een idee hebben om die 
avond in te vullen, geef maar door.  Noot: het moet wel eentje zijn waar ik niet veel werk aan heb, dus geen 
voorstellen à la “technische avond” of zo.  Daar heb ik momenteel geen tijd voor (maar iemand anders mag 
zich hier altijd voor opgeven).

En met deze stille wens sluit Leo de avond af. We hebben ervan genoten.

WLS.





Lenzen nodig?
Steven focust 
op sterk advies 
en persoonlijke 
service.
Rijselstraat 109, 8200 Brugge
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Receptie in extremis.
Na een reeks neprecepties, waaronder zelfs een zoomreceptie, werd het uitkijken naar een echte nieuw-
jaarsreceptie. Het feestcomité draaide op volle toeren. De traiteur van dienst stond stand-by. De inschrij-
vingen gingen vlot over de zestig.
En dan kwam de lang verwachte grote dag.
Echter in mineur. De griep slaat toe. Uitgerekend vandaag…
Er bleef niets anders over dan de feestambities tot nul te reduceren en alles af te bellen. 
Dan maar in ’t zeteltje, de wederhelft van de nodige Wiedergutmachungtabletten toedienen en naar een 
van die domme VRT-spelletjes kijken.
Hoe zou het geweest zijn op de receptie…
Het antwoord kwam heel onverwacht. 
’s Anderdaags duikt onze voorzitter ineens bij ons thuis op met een levering hapjes en drankjes. De fuivers 
hebben die portie blijkbaar uit de mond gespaard.
En zo konden wij toch nog van onze mininieuwjaarsreceptie genieten.
Waarvoor smakelijke dank.
EVE 

Honderd jaar geleden...

In Berlijn gaat op 24 september 1923 de film “Das Leben auf den Dorfe” in premiere. De film is bijzonder 
omdat er voor het eerst muziek onder een film zit.
De letters HOLLYWOOD in de heuvels boven Los Angeles zijn het symbool van de stad. Het beeldmerk werd 
in 1923 door een projectontwikkelaar geplaatst en vormde oorspronkelijk het woord ‘Hollywoodland’.
Sabena was, op KLM na, de oudste nationale luchtvaartmaatschappij van Europa en mag met recht en 
reden een luchtvaartpionier genoemd worden. De Société Anonyme Belge d’Exploitation de la Navigation 
Aérienne werd bijna een eeuw geleden, op 23 mei 1923, opgericht onder impuls van koning Albert I.
Op 16 februari 1923 werd de grafkamer van Toetanchamon geopend door een archeologenteam onder 
leiding van de Britse archeoloog Howard Carter.
Zes weken na de opening van de tombe sterft de financier van de uitgravingen: Lord Carnarvon. Veel Egyp-
tenaren, maar ook westerlingen, schrijven dit toe aan de Vloek van de farao.
Tokio wordt getroffen door een zeer zware aardbeving met een kracht van 8,2 op de schaal van Richter. Er 
vallen meer dan 140.000 doden.



V e r s l a g

3 B A C  F i l m k r a n t  j a n u a r i  2 0 2 3  -  w e r k j a a r  2 2 - 2 3 12

Sfeerbeelden Nieuwjaarsreceptie
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Stof tot nadenken...
Ik heb geleerd dat mensen zullen vergeten wat je zei, mensen zullen vergeten wat je gedaan hebt, 
maar mensen zullen nooit vergeten wat voor gevoel je hen gaf. (Maya Angelou)

Als niets helpt, doe niets ! (Freek de Jonge)

Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat de dingen in het leven die niets kosten, het meest waar-
devol zijn...

Een optimistische houding, is het geheim van succes. (Dalai Lama)

Het leven is als een doosje chocolaatjes, je weet nooit wat je zult krijgen (vrij vertaald naar For-
rest Gump)

Wie het laatst lacht, heeft geen gevoel voor humor (Paul Jacobs)

De ideale echtgenoot is hij die begrijpt wat zijn vrouw niet zegt...

Ik kan alles weerstaan, behalve verleiding . (Oscar Wilde)
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Waar of niet waar?

Noël heeft een buffel als huisdier, wat de meesten van ons natuurlijk niet weten. Helaas is Kamal, want 
zo heet zijn lievelingsdier, ontsnapt uit het privépark dat Noël op zijn uitgestrekt terrein in Aalter ingericht 
heeft. Vorig jaar is hij gaan zoeken in de Serengeti in Tanzania of hij daar niet tussen de grote trek gesukkeld 
was. Dit jaar wil hij op de uitkijk gaan staan in de Masai Mara in Kenia, met de camera in aanslag natuurlijk.
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Alle meteorologische instanties hadden gewaarschuwd voor mogelijke sneeuwval en gladde en gevaarlijke 
wegen. Niettemin mocht voorzitter Leo toch 20 man verwelkomen. Rekening houdend met de voorspelde 
weersomstandigheden is dit ongetwijfeld een succes.  

Bij de gebruikelijke mededelingen dan toch eerst 
iets dat helemaal niet vrolijk klinkt. John D.P. heeft 
een kleine beroerte gehad. Zelfs niet met een scan 
waarneembaar, maar blijkbaar toch zorgwekkend. 
“Kom aan John, hou er de moed in en word snel 
weer beter”. Die bedenking werd dan wel niet zo 
letterlijk verwoord, maar elkeen voelde dat ze op ie-
ders lippen lag.  Gelukkig is daar dan een polyvalen-
te Jan T. voor wie de taak van “projectionist” geen 
geheimen kent.  Ian R. heeft een grafische kaart (6 
Gb RAM) op overschot. Geïnteresseerden kunnen 
zich rechtstreeks tot Ian richten.  

Tenslotte ook nog een belangrijke nieuwe re-
geling:  Omdat het voor onze huisfotograaf 
bijna onmogelijk is om tijdens de projec-
tie een representatieve foto te maken van de betreffende film, wordt elk lid die een film aan-
biedt voor projectie voortaan verzocht vóór het einde van het daarop volgende weekend een 
foto van één shot uit zijn film te bezorgen aan de redactie. Mailen aub naar: redactie@kbac.be.  

Meteen waren wij vanavond toe aan de vierde en laatste mogelijkheid om een film voor het Filmfestival 
van 19 maart 2023 ter bespreking voor te leggen aan ons deskundig panel van clubleden.  We kijken ach-
tereenvolgens naar:

1. ZIJN KOT van Kaatje Desramault (2’ 44”).

Met sterke close-ups en deskundig spelend met wisselende dieptescherp-
tes toont Kaatje in een vlotte montage hoe rommelig de werkplaats van 
haar vriend Ian is.  De film eindigt met de volgende opmerkelijke quote: 
“Opruimen is het verplaatsen van rommel van een plaats waar die duide-
lijk zichtbaar is naar een plaats waar die niet gezien wordt.”  En net die 
quote gaf aanleiding tot een levendige discussie omdat er in de film niets 
getoond wordt dat deze uitspraak ondersteunt. Uiteindelijk werd er ge-
suggereerd hieraan “… morgen …. misschien” toe te  voegen.  Er ontstond 
toen net een even geanimeerd gebakkelei over de titel. Het is niet Kaatjes 
(MIJN) kot, maar dat van Ian.  Wellicht wordt het dan ook “ZIJN KOT” of 
“IANS’s KOT”.

2. SICILIË-OOST en SICILIË-WEST van Leo Bernaerd (16‘ + 9’)

Voorlopig heeft Leo opzettelijk de film van zijn rondreis door Sicilië in twee  delen gesplitst, omdat hij dacht 
dat alles in één deel wellicht te lang zou zijn.  Zoals verwacht bulkt deze reisfilm van mooie beelden. In 
een zeer vlotte montage met keur verzorgde commentaar en bijpassende muziek zien we zowat alles wat 

20 januari 2023: Voorprojectie 4
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op dit wondermooie eiland te bezoeken valt.  Dank zij het hoge niveau van beide delen lijken ze allebei 
korter dan ze in werkelijkheid zijn.  Mits minieme aanpassing lijkt de verwerking tot één film dus absoluut 
aangewezen. 

3. EEN KIJKJE IN HELLEVOETSLUIS van Jacques Serlé (8’).

Onze Nederlandse collega toont hierbij beelden die precies opgenomen lijken 
met een “GO PRO” die gemonteerd is op de fiets van een dronkaard die van 
Overflakkee naar Hellevoetsluis rijdt en daarbij een deel van het  traject nog 
eens overdoet.  Ik dacht zowaar dat het allemaal één shot was.  Niet juist.  EVE 
heeft ze nauwkeurig geteld: 24 in 8 minuten.  Diplomatisch liet Leo de projec-
tie van een annex van de film niet toe.  Hij nam ten andere zelf het voortouw 
van de bespreking.  Hierbij toonde hij andermaal zijn fijnbesnaarde talenten als 
moderator.  Duidelijk verbaasd en verrast - denk ik - door wat hij net gezien had 
trachtte hij Jaak duidelijk te maken, dat met dergelijke beelden hoegenaamd 
geen film kan gemaakt worden.  Jacques repliceerde met enige schroom dat hij 
op Youtube voor zijn film zelfs een duimpje had gekregen.  Wie ook vroegere 

producties van Jacques heeft gezien komt wellicht tot de bedenking dat, met alle respect voor de kunste-
naar die er ongetwijfeld in Jacques schuilt, hij een ietwat andere visie op film heeft dan het gros van de 
KBAC-leden.

Zoals gepland, was er vanavond ook nog tijd en ruimte voor “Vrije Projectie”.  
Roland Pollet had daartoe zijn vakantiefilm “LOIRE à VéLO” (22’) meegebracht.  
Zoals we van Roland gewoon zijn, zagen we zeer keurige beelden met veel dyna-
miek van alle mogelijke niet populaire kastelen, stadswallen en noem maar op 
die er in Oudon, Nantes en meer boerendorpjes langs de Loire te zien zijn.  Zon-
der bijkomende commentaar kan alleen wie met Roland mee op reis was nu van 
een geslaagde vakantiefilm spreken.  Ongetwijfeld kan hiervan een mooie film 
gemaakt worden, maar daartoe is nog heel wat werk nodig.  Terloops nog dit.  
Blijkbaar heeft Roland beelden over de door iedereen gekende kastelen zoals 
Chambord, Cheverny, Blois, Amboise, … voorbehouden voor een afzonderlijke 
film.

Toen EVE en ik even na de klok van elf naar Oostkamp en Loppem terugreden was het keurig droog vries-
weer, helemaal niet glad noch gevaarlijk.

P.N. (60)
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27 januari: Een kijkje over de grenzen (deel 2)
Goedenavond, allemaal en welkom op de tweede avond van de projecties van films van andere clubs, zo 
opent Voorzitter Leo deze clubavond. Een kijkje over de grens van de KBAC en we gaan verder waar we 
gebleven waren. Maar eerst nog dit:

- Uit de wekelijkse brief van Leo onthouden we: ik ben nog op zoek naar een programma voor 3 maart... 
mocht iemand een idee hebben om die avond in te vullen, geef maar door.  Noot: het moet wel eentje zijn 
waar ik niet veel werk aan heb, dus geen voorstellen à la “technische avond” of zo. Daar heb ik momenteel 
geen tijd voor (maar iemand anders mag zich altijd opgeven hiervoor).

- Een tijdje geleden hebben wij onze zeer succesvolle avond gehad rond de 1-minuutfilm, waarbij heel wat 
leden een filmpje hadden (17 stuks).  Een deel van deze films is zeker geschikt om ook aan het Filmfestival 
deel te nemen, in een 1-minuutfilm blok.  Mag ik vragen dat wie van zin is om met zijn 1-min film deel te 
nemen, mij dat zo snel mogelijk te laten weten.   Waarvoor dank.

- Omwille van de herprojecties midden februari, is er dit jaar geen speciale Valentijnsavond, maar het feest-
comité plant voor begin maart een Japanse Lenteavond. Voor het filmisch gedeelte zijn we nog op zoek 
naar KBAC films die iets met Japan te maken hebben (bij voorkeur), of met Lente in het algemeen.   Als jij 
over één of meerdere filmpjes beschikt dan graag doorgeven aan programmator@kbac.be. 

Guy Deheselle was onlangs jarig en biedt ons daarom een drankje aan in de pauze.  Een ferm applaus valt 
hem ten deel.

Uit de ziekenboeg vernemen we dat John weer thuis herstellende is.  Hij heeft in het hospitaal verschil-
lende onderzoeken, zoals CT-scan, MRI-scan ondergaan.

Gisela moet nog een tijdje in het ziekenhuis verblijven.  Ze mag echter geen bezoek ontvangen.

Dan gaan we over tot de filmprojectie.  Leo had al een ferme lijst samengesteld en vanavond wordt ons 
het tweede deel voorgeschoteld.  Etienne kiest intussen een andere plaats om het scherm beter te kunnen 
zien.

We zien achtereenvolgens films van uiteenlopende aard en onderwerpen.

Zo zijn er een paar kunstenaars bij en een moeder die zich bekommert om haar zoon in de kast.

We zien ook een man die overtuigend en zelfzeker overkomt en een echtpaar dat vastgeroest zit in een 
huwelijk dat al veel te lang geduurd heeft.
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Aangrijpend is ook de film waarin we een persoon zien die een vreselijk ongeluk gehad heeft.

Leo leidt de gesprekken die ontstaan tussen de films door in goede banen.

Kortom, het was weer een projectieavond met films die de moeite van het zien waard zijn.

Leo sluit de avond dan ook met een goed gevoel af. Allen wel thuis.

WLS.

Oplossingen  Zoek de Fout
De parlementair lachte het wetsvoorstel over de eerstelijnshulp van zijn collega-parlementariër weg.
Een lid van het parlement is een parlementariër. 'Parlementair' in de betekenis van 'parlementslid' is geen 
algemeen Nederlands.
Het was kantje boord, maar uiteindelijk won Brugge op het nippertje van Anderlecht, dat in deze cupmatch 
erg zwak presteerde.
Je hoort soms ‘kantje boordje’, maar dat is één verkleinwoord te veel. ‘Op het nippertje’ en ‘kantje boord’ 
is eigenlijk dubbelop: als het kantje boord was, kwam de overwinning op het nippertje.
De man stond in dubio: zou hij voor zijn neuropathie een homeopatische of een allopathische arts raad-
plegen?
Allopathie, homeopathie en neuropathie schrijf je allemaal met een ‘h’ na de ‘t’. De term ‘allopathie’ werd 
in de 19e eeuw voor het eerst gebruikt door Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, en 
verwijst naar de reguliere geneeskunde. Neuropathie is een ander woord voor zenuwziekte.



V e r s l a g

3 B A C  F i l m k r a n t  j a n u a r i  2 0 2 3  -  w e r k j a a r  2 2 - 2 3 20

Film in de kijker

Deze Brits-Amerikaanse misdaadkomedie kwam 15 jaar geleden (2008) uit en werd grotendeels in 
Brugge opgenomen.De film won meer dan 10 prijzen, o.a. voor beste scenario, beste komische rol en 
originaliteit.
Alle toerische attracties worden in beeld gebracht, waardoor je na het zien van de film zin krijgt om hier 
op bezoek te komen.  Het is een gitzwarte komedie waar veel in gevloekt wordt, maar die ook de nodige 
grappige scenes bevat. 
(Bronnen : Wikipedia en Filmtotaal) 
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A g e n d a

3 maart: nog in te vullen, wie een ideetje heeft-
mag dit altijd mailen naar programmator@kbac.
be

10 maart: Japanse avond. Ons feestcomité 
geeft weer het beste van zichzelf...

17 maart: Gastprojectie Spectrum Oostkamp. 
Onze buren brengen een bezoek met een selec-
tie van hun films.

24 maart: Prijsuitreiking Clubwedstrijd. We ge-
nieten eventjes na.  Alle deelnemers en prijzen-
schenkers graag op post. 

3 feb: Keerekiwere: we keren 10 jaar, 20, 30, 40 
en 50j terug in de tijd aan de hand van de filmi-
sche jaarverslagen

10 feb: Herprojectie #1, voor wie zijn bijge-
werkte film opnieuw wil vertonen

17 feb: Herprojectie #2, laatste kans voor wie 
zijn bijgewerkte film opnieuw wil vertonen

24 feb: Vimeo/Youtube-avond: ben je een in-
teressant filmpje tegengekomen op de internet 
videoplatformen (YouTube, Vimeo, …) dat de 
moeite is om te delen met de medeclubleden, 
geef maar door aan programmator@kbac.be



Voor elk wat wils! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 compact & reflex camera camcorder notebook & desktop pc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 tablet televisie smartphone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 home cinema & hi-fi SONOS multiroom audio meubels 
 
 
 
 

Profiteer van uw KBAC-lidmaatschap bij Xperience Center Brugge! 
Krijg tot 10% korting bij aankoop van een videocamera, televisie, fotocamera,  

home cinema, hifi-systeem, projector, computer, tablet, smartphone. 
* Voorwaarden in de winkel 

 

          
 

  

   

 

   

Adres Gistelse Steenweg 356, 8200 Brugge  
Tel  050 30 06 49  
Open dinsdag tot zaterdagmiddag 
 van 10 tot 12u30 en 13u30 tot 18u 
 Zaterdagnamiddag op afspraak 
Web / Mail www.xcb.be  /  mail@xcb.be 

 


