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nieuwsbrief 19 Bekijk de webversie

Overzicht vergaderingen in Mei / September
. 
 
 
07/05 VAC selectie + voorstellen  1 minuutfilm 
14/05 Voorstel 1 minuutfilm 
21/05 Geen vergadering, Pinkstermaandag. 
28/05 vrij podium, vakantie en familiefilms. 
 
                    --------Prettige vakantie en veel filmgenot !-------- 
 
3 september , eerste vergadering, met hapjes, drankjes enz. + viering laureaten met hun
films. 
 

Cineast in de kijker.
Op 9 april was het nog eens een mooi moment om een van onze eigen cineasten voor te
stellen. Het was niet de eerste de beste, maar ons oudste vrouwelijke lid, maar liefst 43 jaar
deelt zij wel en wee in onze club. Wie kan dat anders zijn dan Renilde Van Cauwenbergh. 
Zoals reeds gezegd, Renilde vervoegde onze club in 1975. Tijdelijk was zij ook in de club
Lieven Gevaert , hierdoor mocht ze twee jaar niet naar onze club komen ( regels vanuit die tijd,
opgelegd door de club Gevaert) maar ze bleef toch lid. In die tijd maakte ze vooral films met Cor
Ullrichs.  
Vandaag stelt Renilde ons als eerste film een oudere film voor, nog gedraaid op super 8
pellicule en nu gedigitaliseerd.  
Met " Verloren Stad " schetst zij een beeld van de Peruviaanse stad Cuxco en brengen we een
bezoek aan Machu Pichu. Toen waren er nog niet zoveel toeristen , we spreken van de jaren
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tachtig. De film is een typisch jaren tachtig product, met relatief veel stille beelden, daarom dus
veel camerabeweging. Nu filmt men meer beweging, toen, door de beperkte mogelijkheden van
de apparatuur moest er op een andere manier beweging in de film gebracht worden. Toch is de
film nog erg leerzaam, vooral door de goede commentaar. Verrassende beeldkwaliteit na
omzetting naar een digitale drager. 
Als tweede film presenteert Renilde ons " Margaux" Dit is een filmpje van een quintet, het
Donnaquintet, waar Renilde deel van uit maakte. Een zeer plezierig filmpje, ook weer
opgenomen in super 8, dat het verhaal vertelt van een modale man die onverwacht 55 miljoen
erft. Deze nieuwe rijke, wil dan ook graag gaan leven als de hogere klasse, maar mist de stijl en
de kennis. De familie heeft nergens benul van, zeker niet van exquise wijnen en wordt daarom
dan ook door de butler lelijk in het ootje genomen.  
Speciaal aan deze film is dat de klank met een externe bandopnemer ( een Uher) werd
opgenomen. Het is dan ook verrassend te zien dat de lipsynchronisatie quasi perfect is.
Prachtige prestatie. 
Na de super 8 periode naar de meer moderne opnametechnieken.  
"Liften van schepen" is een film waar Renilde ons in haar  eigen  leefwereld brengt. Als
schippersdochter en later als schippersechtgenote kent zij maar al te goed het reilen en zeilen
van de binnenvaart. Met deze film die een inzicht geeft van de geschiedenis van sluizen en
scheepsliften tilt Renilde de technische documentaire naar een hoger plan.  
Zeer mooi in beeld gebracht, met voldoende techniciteit zonder dat dit bedillerig en belerend
overkomt en met goede aangepaste muziek .  Met voortreffelijk commentaar schetst zij de
geschiedenis van de eerste sluis uit 1592 , die trouwens nog tot in jaren 60 in bedrijf was, via
het hellend vlak van Ronquiere, tot en met de nieuwe scheepslift van Strépy . 
Deze film is trouwens volledig door Renilde gerealiseerd. 
Niet alleen de scheepvaart staat in de belangstelling bij Renilde, zij is ook een fervent
kunstliefhebster.  
In 2002 tekende zij voor een prachtige documentaire over Sir Anthony Van Dijck, die zij de titel
meegaf van : Een begaafd Sinjoor." 
Ronduit een prachtige documentaire,volledigheid troef met prachtige beelden en uitmuntende
commentaar.  
Erg goed gemonteerd, een film die geen ogenblik verveelt , met een sterke inhoud en
vakkundige bespreking van een aantal meesterwerken van Antoon Van Dijck.  
Klein detail, de geromantiseerde figuur van Van Dijck werd gespeeld door Julien De Leeuw, ook
een oud lid van onze club die spijtig genoeg een aantal jaren geleden overleden is. 
Maar het bleef niet alleen bij de oude Vlaamse meesters, in 2010 maakten wij samen met
Renilde, André Lemahieu , Hubert Dewulf en mezelf de documentaire " Een Kunstenaar van
het Volk. Een film over het bewogen en dramatische leven van Eugeen Van Mieghem , een
kunstenaar die leefde op het einde van de negentiende eew tot in het begin van de twintigste
eeuw. Hij schilderde vooral de Antwerpse haven en de mensen die daar werkten. Hij had een
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zwak voor de zakkennaaisters maar was ook gegrepen door de ellende van de landverhuizers,
die in die tijd het geluk gingen zoeken in Amerika.  
Het is een film geworden die zeer beklijvend is en die nu nog steeds vertoont wordt in het
museum van Van Mieghem in Antwerpen.  
Wat mij van die periode het meest is bijgebleven is de zorg die er besteed is aan de eigentijdse
kleding. Daar was vooral Renilde de drijvende kracht achter. Zij reed rond met haar auto vol met
antieke kleding en haar garage leek soms meer op een opslagplaats van oude museum kledij. 
Uiteindelijk is dit een film geworden die heel wat prijzen heeft weggekaapt en die een mooie
bekroning is geworden voor de inzet van Renilde om een goede documentaire te maken.  
En met deze film werd dan deze avond besloten. Iedereen voldaan, en wij danken dan ook 
Renilde voor de mooie films die ze ons voorgeschoteld heeft. 
 

Een cineast op bezoek.
Op 16 april laatstleden was het weer zover, we kregen nog eens een cineast op bezoek. Naar
dit bezoek hadden velen onder ons reeds lang naar uitgekeken, want het was  niemand minder
dan Noel Cannoot, een cineast bekend bij zowat iedereen en die al heel wat prijzen in de wacht
mocht slepen.  
Noel kocht zijn eerste camera in 1992 maar begon pas echt te filmen in 1993. Noel was lid van
de club van Evergem, lid van KBAC en op dit ogenblik een zeer actief lid van 't Spoor in Gent.
Noel was namelijk ook werkzaam bij de spoorwegen.  
De eerste film die Noel ons voorstelt is korte documentaire over Costa Rica. Deze film: " Wild
life of Costa Rica" is eigenlijk een verslag van een verblijf gedurende een drietal weken in dit
tropische paradijs. Hij schenkt veel aandacht aan fauna en flora , maar de film mist een beetje
een verhaal. Het is dan ook zeer moeilijk om een goed verhaal op te bouwen indien je meer dan
één onderwerp in beeld moet brengen.Wat duidelijk opvalt zijn de mooie, haarscherpe beelden
en de goed aangepaste muziek. 
Van het zwoele Costa Rica naar het koele Alaska, voor Noel geen probleem. Met de film "
Leven met beren" geeft hij ons een intiem inzicht in het leven van de beren in Kodiak. Zeer
professionele opnames, vooral omdat er zo close bij deze roofdieren gefilmd kon worden. Het is
eigenlijk het verslag van een project dat uiteindelijk drie jaar in beslag nam.Zeer enthousiast
gefilmd, goed begeleid door een kenner die enorm dicht bij de beren kon komen. Men mag
echter niet uit het oog verliezen dat deze van nature uit zeer nieuwsgierige dieren toch erg
gevaarlijk zijn en dat hun gedrag vrij moeilijk in te schatten is. Deze film geeft een zeer goed
beeld over een fase in het leven van deze dieren. Zeer goed aangepaste muziek en een
aangename voice over met een uitgekiende tekst.  
Noel en zijn kompaan waren voor deze opnames telkens zo'n zes à zeven dagen ter plaatse en
gingen dan telkens naar Kodiakstad terug om de batterijen op te laden. Indrukwekkende film
met sublieme beelden. 
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En zo komen we eigenlijk bij het credo van Noel: " Natuur beleven" is niet zomaar een titel , het
is de essentie bij Noel. 
Deze zeer complete natuurdocumentaire over de Weerribben/Wieden in de kop van OverIJssel
beschrijft niet alleen dit mooie stuk natuur, maar ook de mensen die daar leven . Zeer mooi in
beeld gebracht is de bouw van een punter, een vaartuig dat daar veel in de landbouw/ rietteelt
gebruikt wordt. Van hieruit vertrekt hij met de beschrijving van de bouw van dit vaartuig over de
rietteelt , de verwerking hiervan, tot het eigenlijke rietdekken van een tradionele woning.  
Prachtige opnames, met zeer veel aandacht voor details zowel voor fauna als voor flora, fijne
close ups van materialen , vooral bij de bouw van de punter maken van deze film een echt
complete documentaire. Enigste opmerking was de begeleidende muziek, die kon best wel wat
dynamischer.  
Dit was echt een complete mooi verzorgde documentaire over dit prachtige natuurgebied in de
Kop van OverIJssel.  
Noel heeft voor deze docu een jaar uitgetrokken en heeft daarbij een slordige 10.000 km met de
auto gereden.  
Van het rustige watterrijke Nederland naar de Falklandeilanden. Met " Leven vol deining"
schildert Noel ons een beeld over het leven op de Falklands. Hij toont ons de verschillende
soorten pinguins , zeeolifanten , albatrossen en koningsaalscholvers in hun natuurlijk habitat.
Uitzonderlijke beelden, een David Attenborough waardig, met een goed verhaal en een vlotte
montage en goed gebruik gemaakt van de natuurlijke geluiden , maken van deze documentaire
een pareltje.  
Zoals hieruit blijkt is voorbereiding het sleutelwoord voor succes. Om die uitzonderlijke beelden
te kunnen maken met je werkelijk tussen de dieren kunnen gaan , hun vertrouwen winnen en
erg veel geduld opbrengen. Het maken van zo een film is dan ook niet evident. 
En we blijven op eilanden, deze keer niet de onherbergzame Falklands, maar de meer en zeker
warmere Galapagos eilanden. De wieg van de evolutieleer van Darwin, daarom dan ook de titel
" Evolutie".  
Noel toont ons niet alleen beelden van de enige in zee zwemmende leguanen, maar heeft ook
aandacht voor andere dieren op deze prachtige eilanden. Zo komen natuurlijk ook niet alleen de
schildpadden aan bod, maar heeft hij ook oog voor zeehonden, fregatvogels en drie soorten van
albatrossen. Kortom, meer dan kompleet.  
Zoals we ondertussen al gewoon geworden zijn , kunnen we genieten van prachtige close ups
en wordt het goed gestruktureerde verhaal gebracht door een zeer aangename
commentaarstem.  
Noel, het waren prachtige films, en menigeen zal wel gedacht hebben: zo'n films, daar kan ik
niet aan beginnen, maar dat is een foute redenering. Het hoeft allemaal niet zo exotisch te zijn,
dat bewijst zijn film over de Weerribben. Je moet alleen maar de moeite doen om een goed
verhaal te maken en veel aandacht schenken aan de opnames, focussen op scherpe details en
niet vergeten dat close ups een film echt waarde geven.  
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Op 23 april was het weer zover!  
Na een lekkere kaas en wijnavond werden alle deelnemers aan onze wedstrijd nog eens in de
bloemetjes gezet.  
Alle speciale prijzen werden uitgereikt en de felicitaties uitgedeeld.  
Op de foto alle mensen die van deze wedstrijd een succes gemaakt hebben door deel te nemen 

In ieder geval, Noel je hebt ons een onvergetelijke avond bezorgd en we hopen nog dikwijls van
je films te mogen genieten.  
 
Jack.

Prijsuitreiking filmwedstrijd 2017
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Niet vergeten natuurlijk ook alle mensen achter de schermen die niet alleen voor de wedstrijd
zich dubbel en dik ingezet hebben, maar ook van deze kaas en wijnavond en proclamatie een
onvergetelijk evenement gemaakt hebben.  
Dank aan iedereen die zich met een niet aflatend enthousiasme zich inzetten voor onze club !

(On)veilig op de computer ?
Op 30 april hadden we nog eens een technische avond. Deze keer niet over zaken die met
filmen te maken hebben, maar meer over de problemen die wij kunnen tegenkomen bij het
gebruik van de computer, en dat is toch iets waar we allemaal mee te maken hebben.  
Deze interessante avond was in zijn geheel voorbereid door Herman Vanderheyden en werd
ook door hem voorgesteld.  
Waar ging het eigenlijk allemaal over ?  
Ik ga in het kort een beetje samenvatten wat Herman ons allemaal verteld heeft. Omdat het zo
een uitgebreid onderwerp is hou ik het een beetje beknopt, maar voor verdere informatie kan U
altijd bij Herman terecht.  
Herman behandelde volgende zaken:  
- Phishing: dit is een methode waarbij fraudeurs trachten gevoelige informatie bij u te stelen en
dat kan op allerlei manieren. 
- Bankkaart phishing:  hierbij proberen fraudeurs niet alleen uw pin-code maar ook uw
bankkaart te bemachtigen. Hiervoor gebruiken zij ook verschillende methodes. 
- DDos : hiermee gaat men zoveel data verzenden en maakt men gebruik van uw computer om
ergens een door de overvloed aan data een website plat te leggen.  
- Identiteitsfraude: fraudeurs gaan uw identiteit stelen om zich voor u uit te geven en zo bijv. uw
bankrekening te plunderen of aankopen te doen op uw naam.  
- Geldezels: fraudeurs gaan van U gebruik maken om je te gebruiken als tussenpersoon voor
frauduleuze transacties zodat ze zelf niet in het vizier komen.  
- Social engineering:fraudeurs proberen mensen te misleiden door in te spelen op
eigenschappen  zoals vertrouwen, nieuwsgierigheid, naiviteit enz. om zo hun slag te
slaan.Phishing, malware en identiteitsfraude zijn technieken die onder social engineering
vallen.  
- Malware: verzamelnaam voor schadelijke software , zoals virussen, wormen , Trojaanse
paarden enz.  
- Skimming en Cardtrapping: fraudeurs gaan uw gegevens op de magneetstrip van uw
betaalkaart kopiëren op het moment dat u uw bankkaart in een geprepareerde betaalautomaat
stopt.  
- Cardtrapping is een variant van Skimming. 
- Shoulder surfing: zoals het woord het al zegt, over de schouder meekijken om zo uw geheime
code te ontfutselen, gaat dikwijls ook gepaard met diefstal van uw bankkaart.  
Verder werd er ook behandeld wat Spam is , wat Cookies doen enz. enz. Werkelijk een zeer
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Facebook Twitter Website

boeiende avond. Natuurlijk werd er ook aandacht aan besteed van hoe je te verdedigen tegen
dit soort van misdaad.  
Herman bedankt voor al het werk dat je in je voordracht hebt gestoken , moesten er nog vragen
zijn, we weten dat jij ons kan helpen.  
 
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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