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Wafelslag 2020
Ze zijn er weer, de lekkere wafels van Close-UP.
Dit keer met een ander aanbod.
Te verkrijgen zijn vanille wafels al dan niet met chocolade.
Tevens is er nu in het aanbod Francipane en Carré Confituur.

Alle individueel verpakt dus langer vers.
En dit nog steeds aan de prijs van 6€/doos.
Bestellen kan tot 24 februari, levering is voorzien voor 16 maart.
Steun Close-Up, eet / verkoop wafels!!!
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Humor

Beste lezer, sympathiesant, sponsor.
Dit is het laatste clubboekje dat in volledige oplage zal gedrukt worden.
Wenst u het boekje in de toekomst nog in een papieren versie te krijgen, gelieve
dan aan mailtje te laten op walter_vermeulen@telenet.be.
Tot uitgave n°3 is dit gratis (geen verzending), daarna volgens bijdrage (zie pag.39).
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Dommelstraat 140 - 9250 Waasmunster-Sombeke
Tel. 052 46 02 94 - Fax. 052 22 69 52
www.tapijtenlabelle.com
Open:
Maandag tot vrijdag doorlopend van 8 tot 18u.
Zaterdag doorlopend van 8 tot 17.30u.
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INDUSTRIEPARK-WEST 60, 9100 SINT-NIKLAAS
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Alle Schilderwerken
Gino Van Roeyen

Behangwerken
Vloerbekleding

Kleemstraat 45 - 9111 Belsele
Tel. 03- 772 57 79 - GSM 0486- 16 80 81
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De Rycke Gebroeders

n.v.

Beton– en Bouwmaterialen

Vesten 57 - 59 - 9120 Beveren-Waas
B.T.W. BE-0416.668.547

*

www.derycke.be

Bureel 03 750 99 20
Fax 03 750 99 26
info@derycke.be
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van de
Voorzitter
januari 2020

Beste Close-Uppers

De laatste clubavonden, onze gala en fototentoonstelling zijn weeral achter de rug, we zijn zo weer een
nieuw jaar ingestapt, ja mensen het gaat toch ongelooflijk snel.
Laat ons nog even terug blikken op de voorbije maanden.
We zijn op 3 november met een flinke delegatie naar Dordrecht getrokken voor het Club Interland festival. Het was voor de eerste keer dat SGD videofilmclub Dordrecht deelnam en al direct de organisatie
op zich nam. Het was meteen een schot in de roos, we werden er zeer goed en vriendelijke ontvangen.
We kregen een gevarieerd programma met niet minder dan 26 zeer mooie films te zien.
De "spreekstalmeester" Henk Nieboer wist op een boeiende wijze de filmmakers te interviewen, kortweg het was weer een zeer goed geslaagde dag. We hebben er met volle teugen van genoten.
Dikke proficiat aan SGD Dordrecht.
Op het NAB2.0 Filmfest 2019 kreeg Pol De Rijbel met zijn film "Reus den bol" een nominatie voor de
klankband.
Marc Vercauteren behaalde in Beveren op het Filmfestival "Batlle of The Clubs" de prijs voor het menselijk aspect in de film, met zijn film "Oradour-Sur-Glane".
En het kan niet op want Firmin wint een medaille op Digirama 2019 met zijn AV-productie "Brief uit
Dresden".
Guido Clarysse behaalde een diploma met zijn AV productie in Polen.
Nicole Buyl haar foto "Nieuwsgierig" werd beloond met de prijs van Jan Jambon, Vlaams ministerpresident.
Proficiat aan alle deelnemers en in het bijzonder aan onze leden.
Beste Close-Uppers, het zestigste clubjaar van Close-Up is maar pas gestart en we moeten het al stellen
zonder secretaris en schatbewaarder. Ze hebben beslist om vanaf 6 januari 2020 geen bestuursfunctie
meer op te nemen.
We kunnen ook niet anders dan hun beslissing te respecteren en houden er wel aan om Mark en Pascale oprecht te danken voor al de jaren van inzet en medewerking aan het besturen van onze vereniging.
Het zal voor het huidige bestuur niet eenvoudig zijn om hun taken over te nemen, maar we rekenen op
het begrip en de medewerking van onze leden.
We mogen ook een nieuw bestuurslid verwelkomen, Marc Vercauteren zal ons bestuur versterken als
raadslid. Marc is de stuwende kracht achter onze lesavonden voor video en
Av-montages met Pinnacle Studio 22 en 23 Ultimate.
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De nieuwe formule voor onze clubavonden word zeer geapprecieerd en we hopen op deze basis verder te kunnen werken.
Ook voor onze fotografen zijn er plannen in de maak, voor hen die het gewoon zijn van met PTE te
werken of hen die het willen aanleren, gaan we een oplossing zoeken. Als er onder onze leden kandidaten zijn die ons al een stapje verder kunnen brengen door hun kennis te willen delen, graag.
We gaan er voor: "Iedereen helpt Iedereen”.
Ik wil nog een oproep doen voor een bijkomend bestuurslid, dat geeft ons meer zekerheid en bevordert de goede werking in onze vereniging.
Ook voor de werkgroep 60 jaar Close-Up kunnen we nog wat mededenkers en handen gebruiken,
iedereen is welkom.
Zoals u al (terloops) vernomen hebt op de vorige vergaderingen, willen we ook een tentoonstelling
met oude camera's, projectors en allerhande foto en film materiaal organiseren, dus al wat iets met
film of foto temaken heeft is van harte welkom.
We gaan er voor, "60 jaar Close-Up" dat moet een feest worden.

Close-Uppers, we zijn terug op de goede weg, een weg die ons rust en ontspanning brengt zodat we
ten volle mogen genieten van ons toch zo mooie hobby, elkaar helpen om van onze foto's, film- en AVproductie's het beste te maken, en samen te genieten van het succes als één van onze vrienden een
goed resultaat boekt. Want we hebben er op de een of ander wijze toch een beetje aan bijgedragen.
We streven samen naar het beste, maar vergeet vooral niet te genieten van uw hobby.
Tot op onze Close-Up avonden.
Uw Voorzitter
Etienne

Marc Vercauteren bij de prijsuitreiking
van “Battle of the Clubs”
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Interland Nederland België 2019
Op zondag 03 November 2019 was het verzamelen geblazen voor de Clubinterland in Dordrecht.
Het is voorzitter Chris Schepers van de SGT (Smalfilm Groep Dordrecht) die ons verwelkomde in hun
lokaal. Voor hen is het de eerste maal dat ze zich in dit jaarlijkse avontuur storten, maar het is dan ook een
uitdaging, wist hij te zeggen!
Hij was wel blij met de adviezen van hun bevriende club, de Merwefilmers, aangezien ze een en ander
organisatorisch hadden te regelen.
De deelnemende clubs waren voor 2019 dus De Merwefilmers uit Gorinchem, Video Club Deurne, CloseUp Sint Niklaas en uiteraard SGD uit Dordrecht.
Wist u terloops dat de stad Dordrecht ter plaatse “Dord” wordt genoemd en dat daar “Dorders” wonen?
Enfin het is maar een weetje.
In totaal waren er 26 films verdeeld in 4 blokken.
Na elk vertoonde film werd de maker uitgenodigd voor een kort gesprek over zijn of haar film. Deze werden vakkundig gevoerd door moderator Henk Nieboer. Deze man heeft een geweldige geografische belangstelling in de plaatsen waar deze of gene film werd opgenomen. Het is trouwens een gewezen leraar
aardrijkskunde!
Voor Close-Up, die met 13 leden aanwezig waren, werden volgende films vertoond:
Tiszameer van Pol De Rijbel, Keukenhof van Marc Vercauteren, Op de vleugels van de wind van Etienne
Audenaert, Mijn tuin, mijn passie van Maurice Ruyssinck, Hong Kong en Nieuw-Zeelandse fjorden van
Frans Cammaert en Sint-Petersburg van Marc Vercauteren.
Deze films zijn ons voldoende bekend en besproken om te weten waarover het gaat, dus huppelen we verder naar wat de andere clubs brachten:
Koningsdag, groepsfilm van SGD:
Dit is een docu gemaakt naar aanleiding van het bezoek van het Nederlandse koningspaar aan Dordrecht.
Praktisch het hele gebeuren speelt zich af op het water, wat op zich al een extra dimensie geeft aan de film.
Mooie opnamen trouwens.
Coda, film van Marc Jacobs (VC Deurne):
Een film die handelt over de palliatieve begeleiding van “gasten” (men spreekt daar niet over patiënten).
De organisatie van deze instelling steunt voornamelijk op vrijwilligers. De film werd gemaakt op vraag
van de instelling. Voor velen onder ons bleek het wel een heel gevoelig onderwerp.
Waterzuivering Schelluinen, film van Toon de Jongh (De Merwefilmers):
Men laat ons kennismaken met het biologisch zuiveringsproces van water. Op het einde van deze interessante film (die godbetert begint als een mini-musical!) drinkt de maker van dit gezuiverde water, dat overigens nog wel wat gelig kleurt. Gelukkig heeft hij dit wel overleefd!
Kamer 302, groepsfilm van SGD:
Hoe kun je als patiënt een hopeloze situatie toch nog ombuigen tot een bevredigend resultaat?
Heel knap idee dat mooi in beeld werd gebracht.
Weer als een kind, film van Kees Leemans (De Merwefilmers):
Dit is een verfilming van een mooi liedje (van René Coenegras - Ray Co?), wat de maker in beeld heeft
gebracht met zijn tweelingskleinkinderen Het motto was overduidelijk: “Herbeleef je jeugd”!
Restauratiewerken VlaTAM in Berchem, film van Paul van Kerkhove (VC Deurne):
Het museum herbergt de geschiedenis van het tram- en busvervoer in Vlaanderen. De collectie trams en
bussen bevind zich in de beschermde Berchemse tramloods Groenenhoek. Aangezien de gebouwen moesten worden hersteld was dit voor de maker een unieke gelegenheid om daarvan er een leerrijke film te maken.
Beelden van het licht, film van Henk Berendsen en Jan Smeets (SGD):
De bevlogen Bulgaarse docent Martin Mandaliev geeft in Dordrecht les in ikoonschilderen. “Nooit eerder ervaren dat deze intensieve wijze van schilderen en schildertechniek zo leerzaam, inspirerend en kleurrijk was” zegt een cursist over deze materie. Dat zegt veel over het onderwerp én de lesgever. Wie het
wenst kan zijn kunstwerk nog laten inzegenen ook!
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Lost World, een film van Roald Roos VC Deurne):
We kennen allemaal de reuzen uit de natuur: de sequoiaboom. Deze film is gedraaid in het Redwood National
and State Parks, USA, Californië. Roald laat ons kennis maken met deze kolossen die vaak meer dan 100 meter
hoog zijn. In dit decor werd de film Jurassic Park II, The Lost World uit 1997 van Steven Spielberg opgenomen
en laat dit nu toevallig ook de titel van Roalds’ film zijn!
De laatste kookles, film van Cees Branderhorst (De Merwefilmers):
Enkele mannen van een “mannenkook clubje” volgden kookles bij een vriend -professional in zijn eigen restaurant. Ze koken en koken en bleven koken voor hun partners tot… het restaurant de deuren sloot. Maar er de wederhelften waren tevreden en er zijn blijkbaar nog plannen!
De 4 zonen van Dordrecht, groepsfilm van SGD:
Dit is een mooie documentaire over 4 bekende “Dorders”, die hier leefden en herdacht werden (periode 19182018) door ‘Teekengenootschap Pictura’, opgericht in 1774.
Nieuw leven in de polder, film van Maarten Blokland De Merwefilmers):
Een docu over het (waterrijke) leven in de polders. We zien allerlei vogels hun uiterste best doen om het dagelijks voedsel voor hen en hun kroost te bemachtigen. De film miste wel een voice-over en ook de muziek was
minder geschikt.
Waterrijk onder pijlers, film van Cor Vermeulen (SGD):
Het eiland van Brienenoord (Rotterdam) is een natuureiland met bos, grasvlakten, open water en poelen.
Het mooiste stukje ligt pal onder de Brienenoordbrug: de getijdengeul waar bij eb en vloed het water door
zandplaten in- en uitstroomt. Bij een tocht over het eiland kom je Schotse Hooglanders tegen.
Mooi in beeld gebracht.
Equirencontre, film van Marc Jacobs (VC Deurne:
Een documentaire over een jaarlijkse bijeenkomst van paardenvrienden met allerlei activiteiten. Deze keer ging
het door in Wannes (België).
Plantaardig, film van Ruud Meijer (SGD):
Prachtige documentaire over het verpoppen van insecten waaronder de stippenvlinder. Het is een film van ruim
17 minuten en hij was zo voorbij! Je kreeg er maar niet genoeg van. ‘Meer van dat’ zouden we kunnen
zeggen aan de maker!
Restauratie oldtimer Mercedes, film van Martin Pel (De Merwefilmers):
Fraaie film over het restaureren van een… oldtimer uiteraard!
Ambachtelijk, film van Tony Jacobs (VC Deurne):
We hebben deze film al verschillende keren mogen zien, maar hij blijft boeien. Tony koos zijn acteurs zeer zorgvuldig uit, maar nadien laat hij er dan toch enkele creperen (in de film welteverstaan!). Prachtig.
Nat in nat, film van Ineke Vastenhoud (SGD):
Brengt ons in de wereld van de aquarellen, meer bepaald de nat-in-nat methode, met prachtige resultaten tot gevolg. Wat opviel is dat Ineke gebruik maakte van de acteertalenten van haar figuranten.
Samen tuinieren, film van Joris Goetschalckx (VC Deurne):
Permacultuur is een werkwijze die biologische tuiniers toepassen in hun tuinen. Het woord komt van
‘permanente agricultuur’. Het komt erop neer dat men met de natuur samenwerkt i.p.v. tegenwerkt.
In dit geval gaat het over een groep enthousiastelingen die zich hiermee onledig houden.
Einde van de projecties.
Tot slot kregen de deelnemers allen een certificaat met daarop een foto van een fragment van hun film. Na het
nemen van de gebruikelijke groepsfoto en bedanking van de voorzitter van SGD konden we rond de klok van
zessen huiswaarts keren. Het is weer een interessante dag geweest!
Tekst :Argus.
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Loop voor hoop, film van Hartog Meijer (De Merwefilmers):
Het motto van deze film is eigenlijk “Samenloop”. Er worden voornamelijk een aantal sportactiviteiten getoond
voor het goede doel. De film (met een origineel begin) geeft ons een mooi beeld van de gebeurtenissen. Heel de
organisatie bracht blijkbaar heel wat geld in het laatje voor het kankerfonds .

www.close-upsint-niklaas.be

13.

CLOSE-UP IS AANGESLOTEN BIJ
N.A.B 2.0
Nederlandstalige Amateurcineasten van
België

Breedbeeld 5011
Fotografie - Film - Mediakunst

O.V.U. 063
Oost-Vlaamse Unie van Fotografie vzw

K.A.V.F. 052
Koninklijke Antwerpse Verbroedering
van Fotokringen vzw

F.g.A. 07
Fotogroep Antwerpen v.z.w.

Onze clubavond is elke maandagavond,
afwisselend digi/foto met video,
behalve in juli, augustus en op feestdagen.







Aanvang om 20.00u.

Lokaal open om 19.30u.

Zie onze kalenderprogramma op
www.close-upsint-niklaas.be
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Enkele sfeerbeelden van de opening van onze jaarlijkse Gala met fototentoonstelling.
We mochten dit jaar meer dan 400 liefhebbers van foto, film en AV produkties verwelkomen.
Dit grote aantal bezoekers getuigt er van dat Close Up bekend staat voor goede, kwaliteitsvolle beelden.
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Er waren ook “brave (?)”
Close Uppers. ;-)

©wv - januari - februari 2020

www.close-upsint-niklaas.be

17.

27° Studiedag AV 2020 in RIJEN
Een mooi aantal clubleden trok zaterdag 18 januari naar de jaarlijks terugkerende studiedag voor audiovisuele produkties, inmiddels de 27° editie, naar Rijen (Noord-Brabant) in Nederland.
Organisatie en uitvoering waren in handen van “AV-groep 1592”, waarvan de coördinator, Piet Huijgens
ons verwelkomde en het programma voorstelde. Er waren 42 inzendingen waarvan om praktische redenen slechts 24 produkties werden vertoond. De gepresenteerde AV produkties werden besproken door
Queenie Reesinck en Ko Hoogsteger die dit op voortreffelijke wijze met de nodige humor doorspekten.
Ook wisten zij via “opdrachten” het ruime publiek te betrekken in de communicatie met de auteur van de
getoonde produktie.

Met enige fierheid mogen we zeggen dat de inzending “Wiegala” van ons lid Firmin Van Puyvelde er lovende commentaren kreeg, al waren enkelingen bijzonder kritisch en werd de bijdrage omschreven als
“een zoveelste herinnering aan de oorlog” of “een melodramatische schouwspel”. Toch heb ik zelf mogen
vaststellen dat tijdens de pauze enkele kijkers Firmin persoonlijk kwamen feliciteren voor de inhoud en
techniciteit van zijn AV-reeks.
Voorts was het een bonte mengeling van stijlen (speels, realistisch,…) en inhoud (informatief, beschouwend,…) zoals je zelf kan vaststellen in het programma-overzicht hieronder.




Denkend aan Frankrijk
Hans Vermaas
Waalwijk
Een serie samengesteld in de geest en manier van opbouw van Evert Thielen (kunstschilder).
Aan mantelzorg voorbij
Guido Flobert
Wichelen
Een buurvrouw ging ten onder aan mantelzorg voor haar aan ALS (amyotrofe laterale sclerose)
lijdende man – een wake up call voor alle mantelzorgers om de zorg om henzelf ook niet te
vergeten.
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Surrealisme
Rien Schildkamp
Loon op Zand
Inleiding tot surrealisme en magisch realisme met voorbeelden uit kunstgeschiedenis en
daarmee verband houdend eigen werk.
Geocaching
Pol Schrijvers
Lichtaart
Een semi documentaire reeks over een populaire hobby.
Walpurgisnacht
Jan Crutsen
Selfkant
Een sfeertekening in beeld en geluid van wat er in de Harz in Duitsland gebeurd tijdens de Walpurgisnacht.
Fleurs d’amour
Ben de Hond
Den Helder
Bloemen in een bakje water, in de vriezer en later wat ecoline toevoegen leveren deze beelden
op.
Zo stil in mij
Marco Ising
Gennep
Twee oude medewerkers van Maria Roepaen (verzorgingsinstelling) staan stil bij de veranderingen in de zorg voor verstandelijk beperkten.
De stip
Gerard Van Meel
Breda
Korte AV over “De Stip” (beschilderde voormalige, ronde gastank) in Emmen.
Museum Voorlinden
Ad Van Breugel
Waalwijk
Een bezoek aan museum Voorlinden.
Afscheid in kleur
Ruud Mulder
Den Haag
Streetart in het te slopen winkelcentrum van Kijkduin.
Psychedelic trance
Leo Koppens
Nederweert
Met abstracte beelden van continu variërende vormen en kleuren wordt een psychedelische
trance gecreëerd zonder drugs.
De koepel
Wim Markhorst
Leusden
Gevangenis De Koepel in Haarlem is een rijksmonument en is in 2016 gesloten.
Dochters van Iran
Gerrit Van Harreveld
Posterholt
Sinds de Islamitische Revolutie moeten vrouwen in Iran vanaf hun 9° jaar een hoofddoek dragen.
Contrastrijk Camarque
Detty Verbon
Etten-Leur
Een korte impressie van een gebied met zijn specifieke planten en dieren.
Wiegala
Firmin Van Puyvelde
Sint-Niklaas
Kinderen in het getto van Terezin. Wat hebben ze meegemaakt en hoe brachten ze hun dagen
door.
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Glas
Kees Meijerink
Oudewater
Jaarlijkse “Doedag” van PixAna in Leerdam ging over glas, met bezoek aan het museum.
De winter voorbij
Piet en Wim Huijgens
Hilvarenbeek
Een voorjaars-impressie gemaakt samen met kleinzoon Wim (11 jaar).
Kan dat weer in elkaar
Matt Bosma
Amersfoort
Er is iets uit elkaar en of dat wee in elkaar kan worden gezet?
Romeria de San Isidro Labrador
Maria Beesems
Rijen
Beelden van een grote bedevaart, waarin meer wordt gedanst dan gebeden, in Nerja.
Night Lights
Jan Pasman
Veldhoven
AV toont avond- en nachtopnamen in de stad.
Koude grond
Leo Verzijl
Dordrecht
Natuurserie met vogels.
Eleanor
Robbie Breugelmans
Kapellen
AV gebaseerd op het lied Eleanor Rigby van The Beatles.
Good words
Jan Roeleveld
Houten
In de Antelope Canyon “X” vormen de woorden van Chief Joseph (opperhoofd indianen) een
bijzonder metafoor.
Escape
Henk de Lange
Rijen
Een ontsnapping van droombeelden en herinneringen die zich herhalen in het leven.

In de kijker liep vooral “De winter voorbij” van Piet en Wim Huijgens, opa en kleinzoon van 11 jaar. Een
frisse, kleurrijke voorjaars-impressie. Of hoe onze steeds hoger wordende gemiddelde leeftijd van foto-,
film- en AV-enthousiastelingen drastisch naar beneden kan worden gehaald en het clubleven een mooie
toekomst kan worden gegeven.
Met een afsluitend dankwoordje van Piet Huijgens werden we meteen uitgenodigd voor de editie van
2021. We kijken er al naar uit!
Gilbert Coeckelbergs
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Zoals de voorzitter al aanhaalde in zijn woordje staat Close-Up de komende tijd voor enkele uitdagingen.
Dit mag zeker niet negatief gezien worden. Door deze uitdagingen op een positieve manier aan te pakken kunnen we,
allen tesamen, van Close-Up iets anders maken.
Het voorbije jaar is er op de video avonden een andere aanpak geprobeerd die tot op heden wel lijkt te werken. Dit
willen we ook doen voor de digi avonden, dit hoeft echter geen exacte kopie te zijn, maar wel met meer mogelijkheden om iets bij te leren.
Tijdens de eerste digi avond heeft het bestuur de ontstane toestand toegelicht en een luisterend oor gehad voor de vragen en twijfels die de leden hadden. Ik denk dat we als bestuur erin geslaagd zijn om de leden gerust te stellen in de
toekomstige werking van de digi avonden en club.
Een van de voorgestelde ideeën is dat er op de digi avonden de mogelijkheid zou zijn om foto’s te bespreken in het
kader van deelname aan wedstrijden. Ook tussentijdse projecties van digireeksen en deze dan ook te bespreken om tot
een beter resultaat te komen zou wenselijk zijn.
We gaan hier zeker op in, dus wie hier van gebruik wenst te maken laat maar weten of stuur uw materiaal maar door
naar ondergetekende. Volgens wat er gepland staat op een avond kan dit dan vooraf of achteraf gebeuren. Uitzonderingen zijn mogelijks de avonden met sprekers en wedstrijdavonden.
Voor lessen over PTE gaan we het nodige doen om dit aan te bieden. In eerste instantie gaan we enkele avonden plannen om de basiswerking te leren van PTE. Dit om te vermijden dat, als we een lesgever boeken, een aantal leden niet
mee kunnen.
Andere ideeën zijn ook om volgens bepaalde thema’s avonden te voorzien met theorie, gevolgd door een praktijkavond of oefening. Deze oefeningen kunnen bv zijn een fotonamiddag ergens ten velde en achteraf het resultaat bespreken.
U ziet, als bestuur hebben we wel enkele ideeën (ook enkele aangebracht door jullie) die we samen met jullie willen
realiseren.
Zoals Rome ook niet op 1 dag gebouwd is, zal deze andere aanpak ook niet van vandaag op morgen uitgevoerd zijn,
maar -zoals beloofd- we maken hier werk van om dit zo snel mogelijk te doen.
Een ander belangrijk punt dat de voorzitter aanhaalde in zijn woordje is het “60 jarige” bestaan van Close-Up. Op de
statutaire vergadering is er al een oproep gebeurd voor mensen die hier aan willen meewerken. Er hebben zich trouwens al (digi) mensen aangemeld.
De viering van 60 jaar Close-Up mogen we niet onopgemerkt laten voorbij gaan en dit zouden we doen door middel
van een speciale GALA tentoonstelling in december.
Dit moet een evenement worden van en door de leden van Close-Up, dus wie zich geroepen voelt om zijn of haar
steentje (groot of klein) bij te dragen kan zich altijd aanmelden bij de mensen van het bestuur.
Walter Vermeulen

Enkele sfeerbeelden van de videolesavonden
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De toekomst in Close-Up
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ONZE JARIGE LEDEN IN JANUARI :
DE PESSEROY RONNY

07 - 01

DE HOOGHE GILBERT

13 - 01

RUYSSINCK MAURICE

20 - 01

ONZE JARIGE LEDEN IN FEBRUARI :
PAELINCK JANA

03 - 02

ONZE JARIGE LEDEN IN MAART :
BUYL NICOLE

03 - 03

VAN DEN BOSSCHE MATHIEU

07 - 03

BULTERIJST HUGO

12 - 03

DE BACKER ROSA

15 - 03

VERMEULEN WALTER

18 - 03

SAMAN EMIEL

20 - 03

VAN LEUGHENHAEGEN CHRIS

21 - 03
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In tegenstelling tot andere jaren is de agenda voor Digi niet volledig ingevuld.
Dit geeft ons nu de mogelijkheid om de thema’s van de avonden flexibeler in te vullen.
Zoals gebruikelijk staan er 3 thema onderwerpen gepland namelijk : “Drie”, “Geel” en
“Symmetrie”.
Het indienen van de foto’s en de daaropvolgende bespreking staan allemaal gepland in de eerste
jaarhelft.
Daarom is er besloten om nog een thema toe te voegen namelijk “Insecten”.
Het binnenbrengen van deze foto’s dient uiterlijk 21 september te gebeuren en de bespreking volgt
dan op 5 oktober.
Naar aanleiding van dit onderwerp vindt u op volgende pagina’s een artikel met weetjes en tips.
Ook gaan we een digi-avond weiden aan dit thema (macro) zodat de theorie bij ieder nog eens opgefrist of aangeleerd wordt.
Deze avond zal doorgaan op 9 maart zodat ieder de verworven kennis kan toepassen op zijn foto’s
voor deelname aan het thema.
Walter Vermeulen

Mag er eens gelachen worden …
Aan de Hemelpoort hoort Petrus: ‘Hallo, ik ben Karel de Vries uit Amersf…’
Het is even stil, dan hoort hij weer: ‘Hallo, ik
ben Karel de Vries uit Amersf…’
Na een korte stilte hoort hij nog een keer: ‘Hallo,
ik ben Karel de Vries uit Amersf…’
Petrus gaat naar God en zegt: ‘Iemand is al drie keer aan de poort gekomen
en daarna weer verdwenen.’
God antwoordt: ‘Oh, dat is Karel de Vries uit
Amersfoort. Die wordt nog gereanimeerd.’
***********
Een huisarts zegt verwijtend tegen haar patient:
‘U wilde toch een ander mens worden?’
De patiënt antwoordt:’Dat klopt, dokter, maar
Die andere mens drinkt ook.’
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Hoe fotografeer je insecten?
Insecten zijn ontzettend boeiend om te fotograferen. Het wemelt van de kevers, juffers, sprinkhanen, vliegen, bijen, mieren, rupsen, hommels en vlinders. Hoe kun je een insect goed scherp
en gedetailleerd op de foto krijgen? Lees hier allerlei tips om insecten te fotograferen!

Foto door Marc Brouwer

Wat heb je nodig?
Voor het fotograferen van insecten heb je een camera nodig die kleine onderwerpen goed vast
kan leggen. Als je echte macrofoto's wilt maken met een beeldverhouding van 1:1, waarbij het
onderwerp in het echt net zo groot is als op je sensor, dan heb je een camera met een macrolens
nodig. Fotografeer je wat grotere insecten zoals vlinders en juffers dan kan het ook met een telelens.
Heb je geen telelens of macrolens? Dan kun je de scherpstelafstand van je huidige lens verkorten door tussenringen te gebruiken. Hierdoor kun je bijvoorbeeld met een 50mm f/1.8 objectief
hele mooie macrofoto's maken.
Zelfs met een smartphone kun je goede macrofoto’s maken. Er zijn namelijk speciale opzet
lensjes voor je telefoon. Je moet dan wel erg dicht bij het insect kruipen waardoor hij sneller
wegvliegt of onder een blad gaat zitten.

Tussenringen
Een tussenring verkort de minimale scherpstelafstand en deze plaats je tussen het objectief en je
camera. Je onderwerp komt daardoor groter in beeld, maar de tussenring heeft verder geen invloed op de beeldkwaliteit. Het is mogelijk om meerdere tussenringen met elkaar te combineren
om nog dichterbij te kunnen komen.
©wv - januari - februari 2020
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Best verkochte tussenringen

Kenko Tussenringenset Canon
(Geschikt voor EF & EF-S)

Kenko Tussenringenset Nikon

Close-up filters
Een close-up filter kun je een beetje vergelijken met een vergrootglas en schroef je op je objectief. Het insect komt groter in beeld, maar de vergroting hangt af van de brandpuntsafstand
van het objectief waar je het filter op zet. Een close-up filter werkt het beste in combinatie
met wat langere brandpuntsafstanden zoals een 85mm lens of langer.

Caruba 55mm Close-up
filterset +1, +2, +4, +10

Welke instellingen gebruik je?
Bij het fotograferen van insecten moet je nauwkeurig te werk gaan en meestal zit je heel dicht
op je onderwerp. Om voldoende scherpte in de foto’s te krijgen is het daarom nodig om voor
een hoog f-getal zoals f/8 of nog hoger te kiezen. Het is verstandig om een snelle sluitertijd te
gebruiken, zeker wanneer je vanuit de hand fotografeert. Een snelle sluitertijd van bijvoorbeeld 1/500e van een seconde wordt een ‘korte’ sluitertijd genoemd.
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Een tussenring is, net als een close-up filter, een eenvoudige oplossing om te beginnen met
macrofotografie zonder meteen een speciale macrolens te hoeven kopen.
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De ISO-waarde houd je zo laag mogelijk om ruis in je afbeeldingen te voorkomen, maar het diafragma en de sluitertijd zijn voor het eindresultaat veel belangrijker. Wees daarom niet bang om
de ISO omhoog te zetten als je een ander diafragma of een snellere sluitertijd wilt gebruiken voor
een betere belichting of een scherpere foto!

Foto door Marc Brouwer
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De scherpte van een foto is erg belangrijk. Je kunt met een spiegelreflexcamera of een systeemcamera automatisch en handmatig scherpstellen op een insect. De automatische scherpstelling is
goed te gebruiken bij stilzittende onderwerpen en insecten die wat groter zijn, bijvoorbeeld vlinders. Maar de autofocus stelt vaak nét op een ander punt scherp dan jij wilt en deze manier van
scherpstellen heeft meer moeite met kleinere en bewegende onderwerpen. De scherpte kun je na
het automatisch focussen, het beste handmatig finetunen op de ogen. Veel macrofotografen hebben dan ook de voorkeur voor een volledig handmatige scherpstelling omdat het sneller en nauwkeuriger is.
Heb je geen vaste hand, wil je met langere sluitertijden werken of werk je met een objectief met
een langere brandpuntsafstand? Fotografeer dan vanaf een statief of een monopod om bewegingsonscherpte te komen. Het werken met lange sluitertijden is bij het fotograferen van insecten heel
goed te doen als het windstil is.

Handig om te weten
Veel fotografen maken foto’s van insecten met behulp van tussenringen. Bij de meeste tussenringen werkt de automatische scherpstelling niet. Andere automatische functies blijven wél werken,
maar je moet handmatig scherpstellen. Let hier eventueel op als je tussenringen gaat kopen.

Foto door Marc Brouwer

Waar en wanneer vind je insecten?
Insecten zijn bijna overal te vinden, maar veelbelovende locaties zijn vijvers, bloemenvelden en
natuurlijk je eigen achtertuin. Om specifieke soorten vast te leggen, kun je je online vooraf verdiepen in het insect. Zo kun je gericht op zoek naar favoriete plekjes om ze te vinden!
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Hoe stel je goed scherp op een insect?
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Overdag zijn de insecten heel erg actief en blijven ze maar kort stilzitten, daarom is het aan te raden om een keer vroeg op pad te gaan. ‘s Morgens zijn veel insecten nog niet zo actief omdat ze
moeten opwarmen voordat ze kunnen vliegen. Ze zitten echt te wachten op de eerste zonnestralen.
Dit maakt het makkelijker om ze te benaderen. Het licht is ‘s morgens ontzettend mooi en je hebt
meer tijd om foto’s te maken. ‘s Avonds koelt het weer af en ook dát is een goed tijdstip om op
zoek te gaan naar insecten.

Hoe benader je een insect?
Insecten schrikken van snelle bewegingen en onverwachte veranderingen in hun omgeving. Het is
niet moeilijk om een insect dicht te naderen, maar je moet er de tijd voor nemen en wat rustiger
aan doen. Loop langzaam naar het insect toe en ga niet te snel op de grond zitten of door de knieën. Op deze manier kom je veel dichterbij een insect dan je in eerste instantie denkt. Zorg er ook
voor dat je eigen schaduw niet over het insect beweegt.

Foto door Marc Brouwer

Let op de omgeving
De achtergrond, de voorgrond én de ondergrond spelen een grote rol bij het fotograferen van insecten. Maak een bewuste keus in hoeveel je van de omgeving van het insect laat zien. Controleer
bij het bekijken van je foto’s niet alleen de scherpte, maar bekijk ook goed wat de achtergrond met
je foto doet. Is er een felle bloem die de aandacht wegtrekt van het insect en kun je die misschien
buiten beeld houden? Of voegen de net zichtbare strepen van het riet juist wat toe aan de foto?
Misschien kun je het beeld wat zachter maken door een stukje op te schuiven en door de begroeiing heen te fotograferen of een blad achter het insect vast te houden met je andere hand.
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Je kunt experimenteren met het standpunt, maar de meeste foto’s van insecten worden gemaakt
vanaf ‘ooghoogte’. Je zult regelmatig door de knieën moeten of op de grond liggen voor de
mooiste hoek. Er bestaan basisregels voor compositie zoals de ‘Regel van derden’, maar je kunt
daar van afwijken. Houd bij het bepalen van de perfecte compositie in ieder geval rekening met
aanwezige lijnen en met de positie van de kop. Geef het insect wat meer kijkruimte naast de kop
en kader niet te krap. Zo kun je later altijd nog wat van de foto afsnijden voor een betere
compositie.

Foto door Welmoed van der Meer

Macrofoto’s en flitsen
Je hebt best veel licht nodig voor het maken van goede macrofoto’s. Een flitser kan uitkomst bieden om meer scherptediepte in een foto te krijgen en je kunt er ongewenste schaduwen mee oplichten. Door de kracht van de flits kun je zelfs bewegingen van een insect bevriezen. Denk aan
een ringflitser, een twin light flitser of een ‘gewone’ reportageflitser. Een ringflitser geeft mooi,
egaal licht en is eenvoudig in gebruik. Met een twin light flitser kun je heel gericht je onderwerp
verlichten, maar dat vergt wel eerst wat meer oefening in de praktijk. Sommige fotografen gebruiken een wit reflectiescherm om schaduwen op te lichten.
Sigma EM-140 DG
Macro flitser Canon

Godox ML-150
Macro Ring Flash
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Standpunt en compositie
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DIGI & VIDEO :
Statutaire vergadering.
MAANDAG

06-01

20u.

Receptie aangeboden door het bestuur.
Reeksen binnenbrengen voor wedstrijd
Foto’s binnenbrengen Close Upper
en Imago

DIGI :
MAANDAG

13-01

20u.

Uitslag KAVF-reis +
Beelden Valkenburg

ZATERDAG

18-01

10u3016u45

Studiedag AV
Rijen - Nederland
VIDEO :

MAANDAG

20-01

20u.

WOENSDAG

22-01

20u.

1)
Voorvertoning wedstrijdfilms
2) Tech. Lesavond Pinnacle Studio

BESTUURSVERGADERING

DIGI :
MAANDAG

27-01

20u.

Retroavond Digireeksen
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MAANDAG

03-02

Video :

20u.
1.
2.

Bespreking wedstrijdfilms
Tech. Lesavond Pinnacle Studio

DIGI:
MAANDAG

Witbalans
Theorie + praktijk
Laatste moment binnenbrengen
1ste thema “DRIE”

10-02

VIDEO :
MAANDAG

17-02

20u.

WOENSDAG

19-02

20u.

BESTUURSVERGADERING

ZONDAG

23-02

14u.

Clubwedstrijd
VIDEO

1.
2.
3.

Trekking volgorde clubwedstrijd
Laatste bespreking wedstrijdfilms
Tech. Lesavond Pinnacle Studio

DIGI :
MAANDAG

24-02

20u.

Bespreking 1ste thema “DRIE”
Door Jozef Van Brusselen
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VIDEO :
MAANDAG

02-03

20u

MAANDAG

09-03

20u.

Evaluatie en verslag
Clubwedstrijd video

DIGI :
Macro opname

VIDEO :
MAANDAG

16-03

20u.

WOENSDAG

18-03

20u.

VRIJDAG

20-03

1.
2.
3.

Retrofilms
Favorite films
Tech. Lesavond Pinnacle Studio

BESTUURSVERGADERING
VIDEO :
Gastprojectie bij WSD Dilbeek

ZONDAG

22-03

CLUBFEEST
ART NOUVEAU

12u.

Met uitreiking clubprijzen

DIGI :
MAANDAG

23-03

20u.

Les PTE
Samenstellen reeksen

VIDEO :
MAANDAG

30-03

20u.

1.
2.

Workshop GREENSCREEN
Tech. Lesavond Pinnacle Studio
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Ere-voorzitter

†

Herman Beniers 1936 - 2019

Voorzitter
Verantwoordelijke FILM
Afgevaardigde bij de
Culturele Raad Sint-Niklaas
Afgevaardigde KAVF
Afgevaardigde OVU

Etienne Audenaert

03– 776 75 95

Sint-Jansplein 17 - 9100 Sint-Niklaas

0475–25 97 24

etienne.audenaert@gmail.com
Fx.03-7662953

Secretaris
Verantwoordelijke
DIGI en FOTO,
Afgevaardigde bij de
Culturele Raad Sint-Niklaas
Tijdschrift/Webmaster

Walter Vermeulen
Ropheide 15 - 9100 Sint-Niklaas
walter_vermeulen@telenet.be

03– 777 52 14
0486-91 09 48

Schatbewaarder

Marc Vercauteren

BE88 1430 7210 3841
BIC GEBABEBB

Rode Kruisstraat53/b2 - 9100 Sint-

03-776 70 53

Niklaas

0472-05 79 80

Verantwoordelijke FILM

marcvercauteren1@gmail.com

Raadslid

???

Afgevaardigde FgA
Afgevaardigde KAVF
Afgevaardigde OVU

Kandida(a)t(en) gevraagd…?!?
P.De Meerleerstraat 24a

CLUBLOKAAL

( dreefje inrijden, parking Etabo )
9100 Sint-Niklaas
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UNICA 2019 Zeist
Van 24 tot en met 31 augustus 2019 vond het 81ste International Filmfestival UNICA 2019 plaats in het
Hotel Theater Figi te Ziest NL.
Dit International Filmfestival, voor de niet-professionele cineasten, is een uniek gebeuren dat ieder jaar
plaats vind in een ander land.
Dat het dit jaar (2019) plaats vond in Zeist Nederland was dan ook een uitgelezen gelegenheid om deze
hoogdagen voor de amateur cineasten eens ter plekke mee te maken.
Met een klein gezelschap van zes personen zijn we naar Zeist getrokken.
De organisatie van zo'n groot festival, waar 28 landen aan deelnamen met ieder een uur film, is geen sinecure.
Als men weet dat een team van zes personen, er dan er ook twee jaar lang vol overgave mee bezig zijn
geweest, om alles voor elkaar te krijgen. Het is dan ook terecht een dikke proficiat aan onze Noorderburen voor deze succesvolle UNICA 2019.
Uit het welkomswoord van de UNICA voorzitter Dave Watteson onthouden we :
“Onze cineasten komen uit vele landen en culturen om elkaar te ontmoeten en te verbroederen. We bewonderen elkaars films. We begroeten oude vrienden en maken nieuwe vrienden.
We zijn geïntrigeerd door cultuurverschillen, we worden er niet door afgeschrikt.
Deze week zullen we veel plezier hebben en we zullen allemaal iets leren van elkaar.”

Voorzitter UNICA Dave Watterson , voorzitter K.Close-Up en.........
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Onze Belgische films deden het goed maar vielen net niet in de prijzen. Geselecteerd worden voor de
UNICA is op zich al een prijs. "Proficiat aan onze Belgische cineasten".

Christiane met Missoon Seo officiële afgevaardigde voor Zuid -Korea bij de Unica.

De grote prijs winnaars zijn de Nederlandse cineasten, en terecht.
Twee Nederlandse inzendingen zijn in de prijzen gevallen :

" Briefgeheim" heeft maar liefst 3 prijzen gewonnen. De prijs voor beste actrice was voor
deze groepsproductie van filmclub Maassluis. Ook de prijs voor de beste amateurfilm werd
toegekend aan deze film. De jury gaf unaniem goud, waarmee het de hoogst gewaardeerde
film in de categorie amateurfilm was. " Briefgeheim" is gemaakt door André van der Hout,
Maarten Walters, Wim Rieke en Anthonie Buitelaar.

Ook bij de World Minute Movie Cup, die werd gewonnen door "Behind the mask " van
Team Kids Against Bullying, José Bibiàn is met zijn groep jongeren de maker van deze film.
Dit is maar een beknopt verslag van het UNICA Filmfestival 2019 in Zeist, we hebben er in elk geval
mooie herinnering aan over gehouden, en zeker voor een herhaling vatbaar.
UNICA 2020 zal plaats vinden in het Verenigd Koninkrijk te Birmingham van 8 t.e.m.15 augustus.
We hebben er met volle tuigen van genoten, “Uniek is UNICA”.
Verslag Etienne Audenaert
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De Federatie van amateurcineasten van België " FACINEB" zette vijf films op het programma .

"Petits Câlins / Kleine knuffels" een film van Francine Sterckman, Royal Caméram, Bruxelles 4 min.

"Ambachtelijk" een film van Tony Jacobs, Videoclub Deurne 10 min.

"Elle et Moi / Zij en Ik" een film van Jacques Dufossé , Royal Camera Club Binchois 9 min.

"Het Zwembad" een film van Werner Haegeman , Koninklijke Heistse Film & Vidioclub 17
min

"IL est plus tard pu'on pense / Het is later dan je denkt " een film van Jean-Mac Lonfils,
Royal Caméram, Bruxelles 11 min.

www.close-upsint-niklaas.be
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De zes Close-Uppers op de Unica 2019

Mag er eens gelachen worden …
De misdadiger stond terecht voor een misdrijf waarop maximaal
levenslang stond, maar zijn raadsman wist een lid van de jury om
te kopen om te pleiten voor een schuldigverklaring aan een geringer vergrijp. Na vele uren beraad werd de gangster uiteindelijk door de jury schuldig bevonden aan een delict waarop ten
hoogste tien jaar stond. Na afloop zei de advocaat tegen het jurylid: ‘Het viel niet mee, zeker. Toen de jury zo lang wegbleef,was ik al bang dat het je niet zou lukken.’
‘Het viel zeker niet mee.’ zei het jurylid. ‘Alle anderen waren
voor de vrijspraak.’
©wv - januari - februari 2020
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Met een drone kun je fantastische beelden maken, maar je moet op best veel dingen letten. Zo zijn er
regels over waar je mag vliegen en hoe hoog. Ga je binnenkort voor het eerst vliegen? In dit blog
geef ik je 10 tips over het filmen met een drone, het bewerken én het back-uppen van je beelden!

Tip 1: Ken de regels en denk vooruit
Net als voor het verkeer, gelden er regels voor drones. Zelf wil je je drone niet beschadigen en je
wilt ook zéker geen schade aan anderen aanrichten. Verdiep je daarom goed in de regelgeving en
controleer of er in de omgeving mogelijke gevaren kunnen optreden. Door de omgeving te kennen,
kun je vooruit denken. Een gezond verstand is onmisbaar bij het besturen van een drone! Houd bij
recreatief gebruik van drones onder andere rekening met:
 De maximale vlieghoogte van 120 meter boven de grond of water
 Gebieden rondom vliegvelden en andere no-fly zones
 Aaneengesloten bebouwing
 LET OP !!! Dit artikel is overgenomen vanuit Nederland. In België zijn de regels anders.
https://www.drone-kopen.be/wetgeving/de-nieuwe-belgische-drone-wetgeving-samengevat/
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10 onmisbare tips voor het filmen
met een drone

www.close-upsint-niklaas.be

37.

Tip 2: Doe een check voor je opstijgt
Het overkomt ons allemaal; het geheugenkaartje zit nog in de kaartlezer of de lader heeft de batterij ’s nachts niet goed opgeladen. Maak daarom een simpele checklist voordat je gaat vliegen en
voorkom hiermee vervelende situaties. Denk hierbij aan:
 Controleer of er een geheugenkaartje in je drone zit
 Controleer of het geheugenkaartje geformatteerd kan worden
 Controleer de batterijstatus van je remote en de drone
 Controleer of het kompas in de drone gekalibreerd is
Controller of de batterij en propellers goed geïnstalleerd zijn
Deze simpele stappen voorkomen frustraties of dat je drone zomaar uit de lucht valt. Zo ben ik
zelf ooit een drone in de Filipijnen verloren. De batterij was kennelijk niet 100% goed geïnstalleerd en schoot tijdens het vliegen los. De drone ligt nog braaf op de bodem van de oceaan…

Tip 3: Houd zicht op je drone
Hoe ver drones tegenwoordig ook kunnen vliegen en hoe aantrekkelijk het soms ook is, het blijft
altijd verstandig om binnen ‘VLOS’ te blijven. De afkorting VLOS staat voor 'Visual Line of
Sight'. Oftewel; houd altijd oogcontact met de drone. Op deze manier heb je duidelijk voor ogen
waar de drone is en of er mogelijk gevaar op de loer ligt.

©wv - januari - februari 2020

38.

Als je nieuw bent met het vliegen van drones en je wilt de bediening goed of beter onder controle krijgen; oefen dan zoveel als je kunt! Het draait allemaal om spiergeheugen en hoe meer
je oefent, hoe beter je zult worden. Ga bijvoorbeeld naar een open vlakte zonder mensen of
voertuigen (een strand, weiland of leeg sportterrein) en probeer je skills uit. Letterlijk vlieguren
maken!

Tip 5: Werk handmatig
Als je eenmaal meer vertrouwen hebt in het besturen van de drone kun je je gaan verdiepen in
de creative instellingen. De drone heeft een ‘auto’ modus waarbij de drone zelf bepaald wat je
ISO, sluitertijd, witbalans en diafragma zijn. Dit werkt vaak prima. Maar wil je volledig in
controle zijn? Probeer dan eens de ‘manual’ modus.
In de handmatige modus kun je zelf bepalen hoe jouw shot eruit moet zien en zo voorkom je
automatische verspringen in een clip. Het is namelijk zo dat in de auto modus de kleuren tijdens het vliegen veranderen of dat er een flikkering in je beeld kan komen bij het draaien van
de camera naar de zon toe - of van zon af. Om dit de voorkomen en die extra professionele
look te creëren, is het handig om met de ‘M’ mode om te leren gaan.
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Tip 6: Maak gebruik van filters
Omdat drones zich vaak in een lichtrijke omgeving bevinden is het gebruik van grijsfilters, ook
wel ND-filters genoemd, aan te raden. Met een ND-filter komt er minder licht op de sensor bij
dezelfde sluitertijd. Dit zorgt ervoor dat je een meer natuurlijke beweging in je beelden krijgt of
een zogenaamde “cinematic” look.
De ideale sluitertijd om te filmen is het dubbele van de framerate, bijvoorbeeld een framerate
van 25 een sluitertijd van 1/50 seconde. Daarom is het, zeker voor drone-modellen die geen instelling hebben voor de instelling van de lensopening, noodzakelijk om de hoeveelheid licht die
binnenkomt te verminderen. De sluiter kan zijn snelheid overeenkomstig bovenstaande waarden
verlagen.
Een polarisatiefilter of 'PL-filter' helpt bij het verminderen van ongewenste reflecties en schitteringen. Denk bijvoorbeeld aan reflecties in de zee, glimmende dakpannen of de zon die weerkaatst bij een ski-piste. Ook worden blauwtinten iets meer verzadigd en worden witte tinten,
zoals sneeuw en wolken, witter.
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Het vliegen van een drone brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee en je moet overal op
berekend zijn. Verken nieuwe locaties thuis eerst met Google Maps in de sateliet modus. Wanneer je op zoek bent naar een open ruimte of juist een interessante en unieke locatie zoekt,
helpt een klein beetje onderzoek jou om nieuwe plekken of risico's te ontdekken.
Ga je op pad? Bescherm je drone in een speciale hardcase of rugtas. Je hebt een investering
gedaan en het zou zonde zijn als je drone onderweg beschadigd. Daarnaast kan een tas of case
helpen om je batterijen en opladers altijd bij elkaar te houden. Je wilt altijd extra batterijen bij
je hebben om een shot te kunnen perfectioneren.
Een drone kan beschadigen. Vervang beschadigde propellers onmiddellijk! Een klein scheurtje
kan doorscheuren en je wilt een ongeluk voorkomen. Bekijk de propellers elke keer weer voordat je gaat vliegen en neem altijd reserve propellers mee wanneer je ergens wilt gaan vliegen!
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Tip 8: Bewerk je beelden
Nu je de drone terug op de grond hebt, is het tijd om de bestanden te bekijken en te bewerken. Afhankelijk van welk computer besturingssysteem je hebt zijn er verschillende programma’s waarmee je video's kunt editen. Ben je een beginner? Kijk dan naar gratis edit software zoals Shotcut,
Lightworks of Blender. Ben je bereid om te investeren in meer opties? Dan zijn Adobe Premiere
Elements, Adobe Premiere Pro of Final Cut Pro X een optie. Selecteer de beste shots, voeg een
kleurcorrectie toe en maak het af met passende muziek en geluidseffecten. Alle extra handelingen
en stappen zorgen er voor dat jouw video tot een professionele film omgetoverd wordt!

Tip 9: Maak altijd een back-up
Ken je dat gevoel dat wanneer je de video’s opnieuw terugkijkt, je de herinneringen opnieuw naar
boven haalt? Dat is geweldig toch? Stel je nu eens voor dat je al deze beelden kwijtraakt, hoe vervelend zou dit zijn? Apparatuur is nu eenmaal vervangbaar, beelden niet... Maak daarom regelmatig een extra kopie op bijvoorbeeld een externe harde schijf. Wanneer de harde schijf in je laptop
of computer om wat voor reden dan ook kapot gaat, dan heb je altijd een extra back-up achter de
hand.
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Tip 10: Wees een voorbeeld voor anderen
Het vliegen van een drone is ontzettend leuk en dat willen allemaal graag zo houden. Doe geen
gevaarlijke dingen en zoek de problemen daarom dan ook niet op. De mogelijke risico’s zijn ondenkbaar. Gebruik een drone om je bereik uit te breiden tijdens avonturen. Reis er mee, hike er
mee en verken de wereld. Wat een drone nu juist zo uniek maakt, is het in beeld brengen van nieuwe hoeken en perspectieven. Heb plezier en wees creatief, maar houd vooral je hoofd er bij!

Ronny Brouwers
Overgenomen van Cameranu.nl
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NOTEER IN UW AGENDA :
FOTO & DIGISALONS
FILM/VIDEOFESTIVALS

Hebt U het festival al in de agenda staan? Het Internationaal AV Voorjaarsfestival is over 8 weken!
Wil U nog een AV productie inzenden? Dan hebt u nog 28 dagen !! De uiterste inzenddatum is 15 februari.
Alle verdere informatie vind u op www.av-voorjaarsfestival.nl
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Op de Algemene Vergadering van 6 januari 2020 is het voorstel gedaan door het bestuur om het lidgeld
modulair te maken.
Dit houd in dat de leden zelf hun lidmaatschapsbijdrage samenstellen voor wat best bij hun past in de
beleving van hun hobby. Dit gaan we nu nog een beetje verduidelijken zodat ieder voor zich kan uitmaken
wat de beste keuze wordt.
Ieder die lid wenst te worden van Close-Up betaald een bijdrage van 25€. Wat krijg je hiervoor:

Het bijwonen van de clubavonden en het volgen van de daar gegeven workshop/lessen.

Deelnemen aan alle clubfeesten:uitstappen aan de verlaagde bijdrage geldig voor leden.

Digitale tijdschrift

U kan deelnemen aan alle (interne) clubwedstrijden. Enige uitzondering is deelname aan de Gala
met AV-reeksen of films tenzij volledig rechtenvrije muziek. De maker is hier ZELF voor verantwoordelijk.

Tijdens activiteiten is er een BA verzekering via clublidmaatschap Breedbeeld.
Voor de video liefhebbers kan er bijkomend gekozen worden voor het basis lidmaatschap NAB2.0, dit
voor 20€. Hiermee kan je deelnemen aan diverse filmwedstrijden.
Opgelet: enkel met rechtenvrije muziek.
Wens je de library muziek te gebruiken dien je in regel te zijn met SABAM en dat kan via het lidmaatschap
NAB2.0 aan de bijdrage van 54€.
Voor liefhebbers die met activiteiten onder het VAC, en ook de muziek via VAC gebruiken, willen deelnemen kunnen dit doen door hiervoor een bijkomende bijdrage van 25€ te betalen.
Voor de DIGI liefhebbers die AV reeksen wensen te maken kunnen er voor kiezen om rechtenvrije muziek
(bv YOU TUBE) te gebruiken, dan zijn er geen bijkomende bijdragen verschuldigd.
Wensen zij de library muziek te gebruiken dienen ze zich op dat moment in regel te stellen met SABAM en
betalen ze 54€ (dit wordt geïnd na doorsturen van uw cue-sheet, eenmalig per kalenderjaar).
Ze kunnen ook direct kiezen voor deze registratie via BreedBeeld en betalen hiervoor een bijdrage van
54€ bij hun lidgeld.
LET ER WEL OP DAT, OOK ALS U GEEN NIEUWE REEKSEN OF FILMS MAAKT, BIJ EEN VERTONING OF
DEELNAME AAN EEN WEDSTRIJD IN EEN ANDER JAAR U ZICH IN REGEL DIENT TE STELLEN MET SABAM.
Fotografen die lid wensen te worden van de OVU betalen hiervoor een bijdrage van 15€.
Hiervoor kan je dan gratis deelnemen aan de OVU wedstrijden, anders is er een bijdrage verplicht afhankelijk van welke wedstrijd en/of discipline.
Nogmaals ter verduidelijking, voor deelname en enkel vertoning in ons clublokaal moet u niet in regel
zijn met SABAM. Dit valt onder de regel “Privé-vertoning of vertoning in besloten kring”.
Alle andere vertoningen, zoals de Gala, filmvertoning in andere clubs, wedstrijden,… vallen onder de regelgeving SABAM.
Een concreet voorbeeld: een lid wenst een film te maken met de bedoeling om aan wedstrijden deel te
nemen. Hiervoor wil hij gebruik maken van de library muziek.
Dan bedraagt zijn lidgeld:
25€ (lidgeld Close-UP
54€ (lidgeld NAB2.0 met SABAM)
Dus zijn bijdrage wordt dan
79€
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Een tweede voorbeeld : een lid fotograaf wenst ook AV-reeksen te maken met library muziek en deel te
nemen met foto’s aan de wedstrijden OVU.
Dan wordt zijn bijdrage: 25€ (lidgeld Close-Up)
54€ (bijdrage BreedBeeld voor SABAM) of regelt dit bij produktie
15€ (lidgeld OVU)
Totaal bijdrage:
94€
Een derde voorbeeld : een lid wenst puur voor zich zelf een (vakantie)film of reeks te maken. Hij wil hier
wel met deelnemen aan de clubwedstrijd maar buiten de huiskamer en het clublokaal deze niet tonen.
Zijn bijdrage wordt:
25€ (lidgeld Close-Up) zelfs met gebruik van library muziek
Ook op de Statutaire Vergadering is er gemeld dat ons clubtijdschrift, ondanks de sponsoring, verlieslatend is. Elke editie wordt reeds digitaal (en in kleur) via e-mail aan de leden toegestuurd.
Bij rondvraag is gebleken dat de meeste mensen tevreden zijn met de digitale versie, het is zelfs zo dat bij
sommige leden de papieren versie niet eens geopend wordt.
Een enkeling heeft wel nog graag een papieren versie dus daarom heeft het bestuur besloten om deze
mogelijkheid te behouden en tegen een jaarlijkse bijdrage van 10€ een (zwart-wit) tijdschrift te verzorgen.
Concreet wil dit zeggen dat na voorgaande bepaling van uw lidgeld u dit nog moet verhogen met 10€ om
een papieren versie (in zwart-wit) te ontvangen. Deze worden dan verdeelt op de clubavonden, NIET per
post.
Het is een hele boterham maar hopelijk geeft dit artikel iets meer verduidelijking.
Ieder lid zal tijdig een formulier ontvangen om zijn keuze(s) aan te duiden.
Heb je nog vragen hierover, stel ze gerust aan een van de bestuursleden, zij zullen graag samen met u uw
persoonlijke wensen overlopen.
Walter Vermeulen

Mag er eens gelachen worden …
Een man gaat naar de bank en wil 1000 euro op een spaarrekening
zetten. Toch aarzelt hij nog: ‘Wat gebeurt er als de bank valt?’
‘Dan is er nog altijd de Nationale Bank.’ stelt de bediende hem gerust.
En als die ook valt?’
‘Dan is er nog altijd de regering.’ antwoordt de bediende.
‘Maar als die dan valt?’
De bediende, korzelig: ‘Dat is je toch wel duizend euro waard?’
************

Waarom gaat een blondje in de hoek staan als ze het koud heeft?
Daar is het 90 graden.
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Huis Van de Voorde Decoratie

Zand 16 - 9160 Lokeren
Tel. 09 348 91 87
Fax 09 349 32 81
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Dagsterrestraat 2
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel. 03/770.52.46
www.salonsartnouveau.be
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Januari
€ 69 p.p.

Woe 01 Januari

Nieuwjaarsbrunch aanvang 13u00

Zat

Nieuwjaarsevent Walking dinner 20u00 tot 01u00,

11 Januari

nadien open bar ( Dj voorzien )
Zon 19 Januari

Nieuwjaarsbuffet € 63 p.p.

Februari
Zon 16 Februari Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 63 p.p.
Maart
Zon 08 Maart Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 65 p.p.
met optreden FRANK GALAN
Mei
Vrij 01 Mei

Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 63 p.p.
Verjaardagsbrunch GARRY HAGGER

Augustus
Zat 15 Augustus Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 65 p.p.
met optreden FRANK GALAN
Oktober
Zat 17 Oktober

Wild festijn 19u00 tot 24u00 nadien open bar met Dj € 68 p.p.

November
Zon 15 November Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 63 p.p.
December
Zon 20 December Kerstbuffet met dessertenbuffet en kerstliederen €65 p.p.
met GARRY HAGGER

Aanvang telkens om 12u00 tot 17u00 uitgezonderd 1/1-12/1 - 17/10
BIJ ANNULATIE 2 DAGEN VOOR HET EVENT REKENEN WIJ 50 % AAN
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 Overname uit dit clubboekje mag
mits bronvermelding.

 Uitgezonderd de technische
artikels foto/video

 Iedere auteur blijft verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage.

 De redactie behoudt zich het recht
voor teksten in te korten, te wijzigen of te weigeren.

“Er zijn geen regels
voor goede foto’s,
er zijn alleen
goede foto’s “
Ansel Adams
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Projecties :
zaterdag 05/12/20 om 15u. - zondag 06/12/20 om 10u. en 15u.

Fototentoonstelling :
zaterdag 05/12 van 14u. tot 19u. - zondag 06/12 van 10u. tot 19u.
dinsdag 08/12 t.e.m. zaterdag 12/12 van 14u. tot 17u.
Inkom : GRATIS

Stedelijk Museum - SteM - ZWIJGERSHOEK 14 - SINT-NIKLAAS
www.close-upsint-niklaas.be
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