
     Nieuwsbrief  
filmgroep VTB kultuur Antwerpen 
 

nieuwsbrief 16 Bekijk de webversie

Overzicht vergaderingen in Januari/ Februari
- 08 januari eerste vergadering met receptie ! 
- 15  januari avond programma nog niet gekend. 
- 22 januari laatste mogelijkheid voor het inbrengen van de filmpjes voor het magazine. 
- 05 februari trekking voor de filmwedstrijd. 
- 11 februari  Clubwedstrijd . 
 
 
 

Technische avond met Paul Lacroix.
Op 20 november laatstleden richtten we nog eens een interessante avond in over een technisch
onderwerp. Paul Lacroix is de uitgelezen man om ons alles te vertellen over het gebruik van
drones. Paul is immers zelf een drone piloot en gebruikt deze techniek in zijn eigen firma, dus
een betere insider konden we dus niet treffen. Paul kennende zou zijn voordracht zeker tot in de
puntjes voorbereid zijn. 
Hij begon zijn voordracht dan ook met enkele interessante weetjes: 
- dat men in de USA tegen 2020 reeds zo'n 20 miljoen drones in gebruik zullen zijn 
- dat men nu al in Japan bezig is om een soort taxidienst op te starten met drones. Hiervoor
dient men enkel de bestemming te bepalen en via georganiseerde luchtcorridors kan men zo op
de bestemming geraken, terwijl alles geregeld wordt met uw bankkaart .  
In ieder geval in België zijn we nog niet zover.  
Er zijn echter veel meer andere toepassingen te bedenken, denk maar aan de medische wereld
waar drones gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld snel donor- organen naar een ziekenhuis
te verzenden. In de militaire wereld wordt ook al zeer druk gebruik gemaakt van deze toestellen
terwijl hieromtrend toch nog heel wat ethische vragen gesteld kunnen worden. Maar wat we
beslist allemaal kennen is het gebruik van drones in de film en televisiewereld, denk maar aan
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de prachtige opnames in de documentaires van de BBC zoals Earth II . Men is zelfs bezig om
drones te bouwen die onderwater gebruikt kunnen worden voor deze opnames. Er staat ons
dus nog heel wat te wachten. 
Maar, spijtig genoeg en maar goed ook, kan niet iedereen er zo maar in het wilde weg opnames
gaan maken. Er gelden dus regels waaraan toestellen maar vooral de zogenaamde piloten (
RPAS : bedieners van een Remotely Piloted Aircraft System ) aan moeten voldoen. Deze regels
worden opgesteld door een aantal organisaties vooral met veiligheid als hoofddoel. 
Laat ons eens eens de belangrijkste kort bekijken: 
EASA : European Aviation Safety Agency. Deze groep stelt de wetten en regels op van de
luchtvaart, het zogenaamde " luchtwetboek." 
DGLV : Directoraat Generaal van de Luchtvaart. Dit orgaan volgt de practische toepassingen
van EASA , zij publiceert de wetten en doet de opvolging hiervan. Zij zijn het die toelating al dan
niet verstrekken om in bepaalde regio's te vliegen. 
Belgocontrol : zij regelen het luchtverkeer boven Begië en publiceren de nodige documenten. 
Wie mag er eigenlijk allemaal vliegen ? 
Er bestaan 3 categorieën, elks met hun specifieke eisen en toelatingen : 
- RPA voor recreatief gebruik  
- RPA voor klasse 2 (professioneel gebruik) 
- RPA voor klasse 1  ( professioneel gebruik) 
Voor al deze klassen zijn specifieke regels en afspraken. 
Voor recreatief gebruik: 
- de drone mag niet zwaarder wegen dan 1 kg 
- zone: mag alleen op privaat terrein gebruikt worden. 
- max. vlieghoogte: 10 meter 
- min leeftijd: geen beperking. 
RPA klasse 2 :  professioneel gebruik: 
- de drone mag niet zwaarder wegen dan 5 kg. 
- zone: buiten de agglomeratie en buiten het gecontroleerde luchtruim 
- max vlieghoogte: 45 meter 
- leeftijd: min 16 jaar. 
-Vereisten: attest van bevoegdheid, registratie en verzekering.  
- Opleiding: theorie en praktijk. 
RPA klasse 1 : professioneel gebruik. 
- maximale gewicht  150 kg 
- zone : buiten de agglomeratie en buiten gecontroleerd luchtruim . 
- max hoogte: 91 meter ( 300 feet) 
- Min leeftijd : 18 jaar. 
-Vereisten: zelfde als voor RPA klasse 2  
- Opleiding: gevorderde training zowel in theorie als praktijk. 
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Zoals je kan merken, is het niet zo eenvoudig om met een ietwat serieuze drone opnames te
gaan maken. De opleidingskosten zijn ook niet min , afgezien van de aankoop van een degelijk
toestel.Er komt dus heel wat papierwerk bij kijken alvorens je een opname kan maken. 
Trouwens is het vliegen zelf ook niet zo eenvoudig. Zo'n drone is een gevaarlijk ding. De rotors
draaien met een snelheid van zo'n 6000 tot 9000 tr/min. Wanneer je die zouden raken werkt dat
als een vlijmscherp scheermes.  
Nu die moderne drones zijn gekoppeld aan GPS, dus je kan een vlucht netjes plannen. Het
risico is echter dat je zo'n toestel door de kleine afmetingen niet zomaar visueel kan blijven
volgen. Gelukkig heeft zo'n drone ook " ogen" en zal bepalen wanneer er een hindernis is dat hij
zijn vluchtplan automatisch kan aanpassen. Op de bediening is er tevens een ( RTH return to
home) toets. Wanneer je die indrukt zal de drone terug naar zijn startpunt keren , maar denk
erom die startpositie moet je wel voor de vlucht ingeven! De drone komt dan terug met een
snelheid van +/- 75 km/h op een hoogte van 30 meter. 
Elke piloot moet dus ook altijd over een vliegkaart beschikken waarop de onderscheiden
gebieden aangegeven zijn.  
Deze area's worden aangegeven met afkortingen: 
- P  : Prohibited area  
- R : Restricted area 
- D : Danger area 
- TRA : temporary reserved area  
- TSA : temporary segretated area 
- HTA : helicopter training area. 
 
Wat zijn nu de verantwoordelijkheden van een RPAS pilot ? 
Elke vlucht moet voorbereid zijn.  
Daar waar vereist de toestemming vragen bij het DGVL ( ook in het buitenland.) 
De opstijg en landingsplaats moet: 
- voldoende veilige omstandigheden bieden 
- goed gedimensioneerd zijn 
- over de nodige uitrusting beschikken 
- vrij van enig obstakel  
- de toestand van het start- en landingsoppervlak moet geschikt zijn voor het drone type om de
geplande operaties uit te kunnen voeren. Ter bescherming van de camera moet de start en
landingsplaats mooi vlak en voldoende groot zijn .  
Type drones: 
- Quadcopters : deze hebben vier rotors, mogen echter nooit gebruikt worden boven
mensenmassa's ( omdat bij uitvallen van één rotor het toestel erg instabiel wordt en niet meer
onder controle te houden is.)  
- Hexacopter : deze heeft zes rotoren en is dus stabieler wanneer één of zelfs twee rotors
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zouden uitvallen. 
- Octocopter : heeft dus acht rotoren, over het algemeen geschikt en gebruikt voot het
zwaardere werk. 
Tot zover in beknopt bestek het eerste gedeelte van de voordracht van Paul.  
Paul had ook enkele types van drones met hun besturing meegebracht . Tijdens de pauze kon
dan ook iedereen daar een blik op werpen en extra vragen stellen waar dan ook gretig gebruik
van gemaakt werd. 
Na de pauze trakteerde Paul ons dan op enkele mooie filmpjes van de DJI filmschool waarin de
nieuwe technieken met drones en OSMO gymball systemen getoond werden.  
Wanneer je dan al deze nieuwe ontwikkelingen ziet, dan begint het je wel te duizelen van wat er
in de nabije toekomst allemaal op filmisch gebied mogelijk zal zijn.  
Als afsluiter kregen we nog een mooie "making of "film die gedraaid was met drie drones, een
waar ballet ! 
Het was meer dan een geslaagde avond en we hebben er allemaal erg veel van opgestoken.
Bedankt Paul om op zo'n verhelderende manier ons wegwijs te maken in de wereld van de
drones . Tussen haakjes, het woordje drone wijst ons in het Engels op " dar" de mannetjesbij .
Of het gebrom van die toestellen daar nu model voor gestaan heeft weet ik niet , maar ik vind
het een mooi idee. 
 
                                                                                                         Jack 
 
 
 
 

Een cineast op bezoek
Op 27 november was het nog eens zover, een gekende cineast op bezoek in onze

vereniging, en niet de eerste de beste ! 

Frank Noels van de filmclub Dilbeek was samen met zijn echtgenote naar onze club

agezakt om een avond te vullen met prachtige films. 

Frank heeft een verleden met dia's, maar na een reis naar Egypte is hij begonnen

met het maken van reisfilms. Het was pas in 2002 dat hij toetrad tot de videoclub

van Dilbeek. Hij maakte toen zijn eerste reisfilm over Papoea Nieuw Guinea.  

Frank valt ook regelmatig in de prijzen, en zo kwam het dat hij uitgerekend

vandaag op onze vergadering de prijs van het VAC mocht ontvangen uit de handen

van Mark, omdat Frank op de prijsuitreiking in Kieldrecht niet aanwezig kon zijn.

Proficiat Frank ! 

De eerste film die hij ons toonde was een reisfilm over de Oekraine. Een film die hij
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draaide net voor de problemen met de russen. 

In " Oekraine grensland aan de Dnjepr " van 2013 maakt hij een rondreis door

dit mooie land. Hij schetst een zo goed als volledig overzicht van de bewogen

geschiedenis van deze staat, vooral aan de hand van de mooie gebouwen. We zien

in deze film erg de invloed van zijn fotografisch verleden, mooi uitgebalanceerde

beeldinvulling , kortom prachtige fotografie . Het is een niet alleen een interessant

onderwerp, maar met de goede commentaar en de rustige commentaarstem is

deze film een schot in de roos. Het is wel een vrij lange documentaire geworden en

misschien iets teveel info om op kort bestek te kunnen verwerken. 

De enige dingen die ik ( en dat is erg persoonlijk) een beetje mis , dat waren een

paar kaarten, waarop aangegeven wordt hoe de reis verloopt, dat zou iets

verduidelijkend kunnen werken.  

In ieder geval een erg interessante reisfilm. 

 

Van het oosten naar het westen , want met " Leven met vulkanen" reizen we

naar IJsland . Een documentaire gefocust op de wilde en vurige natuur van dit

prachtige eiland. 

Zoals reeds eerder vermeld, prachtige fotografie, uitstekende scherpe beelden,

goede commentaar en commentaarstem. Een prachtig document, uitnodigend om

dit prachtige land te bezoeken. Evenwichtige muziek, zeker een van de beste docu's

die wij  al gezien hebben over IJsland. Zeer goed gebruik gemaakt van extern

materiaal ( de uitbarstingen)  Indrukwekkend ! 

 

Na de geanimeerde pauze , waar onze leden heel wat vragen stelden aan onze gast

en er enkele anecdotes verteld werden, was het weer tijd voor een andere reisfilm.

Een film die ons brengt naar Pozzoreale op Sicilië. 

"En toen zwegen zelfs de krekels " is een zeer indringend bezoek aan de ruines

van het oude Pozzoreale ( nu Alto Pozzoreale) dat door een verschrikkelijke

aardbeving in 1968 van de kaart werd geveegd. De stad kon niet meer opgebouwd

worden en enkele kilometers verder is er dan een nieuwe stad opgebouwd. De

aangrijpende stilte van een bezoek aan een totaal verlaten stad is beklemmend en

wanneer er dan toch plots iemand opduikt die al die gebeurtenissen meegemaakt

heeft, en dat dan ook nog wil vertellen, dan krijgt alles een diep emotionele

waarde. Dat spontane interview in deze documentaire maakt dat dit onvergetelijk

en groots wordt. Prachtige film, de tegenstelling van het romantische mooie Sicilië

met de rauwe werkelijkheid van zo'n natuurramp. Machtig ! 
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Als uitsmijter van deze mooie filmavond geeft Frank ons nog een mooie reisindruk

over het sultanaat van Oman.  

" Venster op Oman" toont ons niet alleen de sprookjesachtige natuur van dit land

maar tevens ook de gastvrijheid van dit moslimland.  

Oman is het land van de mirre, de brandstof van de wierook. Het is bij ons minder

bekend als de emiraten . Het is een land waar de Islam een meer tolerantere vorm

kent dan dat wij hier gewoon zijn. Oman is dus een meer modern land waar

gastvrijheid hoog in het vaandel  geschreven staat.  

Mooie reisfilm, met goed aangepaste muziek en uitgebalanceerde teksten ,

verrassend en aangenaam om naar te kijken. 

 

Ja, en toen was het weeral voorbij, maar wat we vooral onthouden is het volgende: 

- de goede teksten 

- het oog van de fotograaf 

- de vlotte montage 

- de excellente muziekkeuze 

Kortom, prachtige reisfilms, waar velen van ons jaloers op kunnen zijn, maar, daar

ben ik zeker van, iedereen heeft er flink van genoten. 

Frank, bedankt om uw films met ons te delen, het was meer dan de moeite waard ! 

 

                                                                                      Jack 
 

En tenslotte nog dit .....
Wanneer ik deze tekst schrijf is de kortste dag van het jaar weeral voorbij. De

winter is begonnen en langzaam sluipen de feestdagen naderbij. Buiten is het niet

echt koud, maar wel grijs, erg grijs en met amper vijf uren zonneschijn op de teller

zeker de meest sombere tijd van het jaar.  

Maar niet getreurd, we zijn terug op weg naar de lente ! Kerstmis brengt ons ook

weer de warmte en de gezelligheid van de familiefeesten en vanaf Nieuwjaar

beginnen de dagen toch weeral te lengen. En niet te vergeten, weldra  is er dan

ook  weeral onze filmwedstrijd, het clubevenement  waar we toch weer een heel

jaar naar toe gewerkt hebben.Benieuwd wat we allemaal te zien gaan krijgen.   

Op naar 2018 ! naar nieuwe filmische avonturen. 

Hopelijk kunnen jullie al je dromen verwezenlijken en wordt het een fantastisch

filmjaar met interessante clubavonden, leerzame cursussen en spraakmakende

bezoeken van clubs en cineasten. 
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Facebook Twitter Website

Daar bovenop wens ik natuurlijk iedereen een vooral gezond en voorspoedig 2018

toe, met veel geluk , vreugde, vriendschap en veel plezier in onze club. 

 

                                                                                                             Jack 

Deze e-mail is verstuurd aan antwerpenfilmgroep@vtbkultuur.be.• Als u geen nieuwsbrief
meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en

wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u antwerpenfilmgroep@vtbkultuur.be toe aan
uw adresboek.
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