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Of het nu een succes was of een mislukking, ik ben 
trots op elke film die ik ooit heb geregisseerd.

Steven Spielberg

Amerikaans filmregisseur en -producent 1946
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10 januari 2020: Voorlaatste herprojectie
Vanavond hebben we de vijfde en laatste voor-
vertoning van de films die gaan deelnemen aan de 
Clubwedstrijd op 8 maart. Het is de laatste kans om 
je film te onderwerpen aan een grondige bespre-
king zodat er nog wijzigingen aangebracht kunnen 
worden, mocht het nodig zijn om uiteindelijk goed 
voor de dag te komen.

Nadat voorzitter Leo allen verwelkomd heeft, be-
handelt hij eerst de ingekomen berichten en me-
dedelingen. 

Eerst is er een medisch bulletin over Werner die 
nog steeds in het ziekenhuis te Roeselare verblijft. 
Men heeft bij hem de spierziekte ALS vastgesteld. 
En het ziet er niet goed uit. *)

Leo heeft contact gehad met de bevoegde sche-
pen van Stad Brugge. Daarbij is hem te verstaan 
gegeven dat we binnen afzienbare tijd ons lokaal 
in Lissewege zullen moeten ontruimen omdat dit 
oude schoolcomplex zal worden afgebroken. Er is 
nog geen zicht op een nieuwe locatie. Nader be-
richt volgt zodra dit bekend is.

Gisela is verjaard en biedt ons in de pauze een 
drankje aan. Ze wordt op handen gedragen.

Didier vraagt even het woord om mensen op te 
roepen om te helpen bij het maken van een pro-
motiefilmpje van ongeveer één tot anderhalve mi-
nuut.

Dan gaat voorzitter Leo over tot het onderwerp 
van vanavond. Er is een viertal filmpjes aangemeld 
voor bespreking.

De cineasten hebben de opbouwende kritiek ter 
harte genomen. Het zijn:

Paul De R met RING(ELEN). We zien hoe een am-
bachtsman een stel trouwringen maakt.

Etienne vindt de film verrassend. Het camerawerk 
is goed. De aanwezige klanten vindt men storend. 
De titel is voor verbetering vatbaar.

Roland P met POEZIE IN STEEN. Een reisje door de 
canyons in Amerika.

De intro kan beter. De muziek vindt men ietsje te 
luid.

Na de pauze gaan we verder met: Julien De J die 
met BOUWEN AAN EEN ZEKERE BALANS ons col-
lectief geweten wil wakker schudden en dat lukt 
hem goed. Hij belicht verschillende deelaspecten 
van de zorg om het milieu en het klimaat en wijst 
de regeringen op hun verantwoordelijkheid. Een 
maatschappelijk gerichte beschouwing. De onder-
steunende muziek bij de live-geluiden vindt men 
iets te luid.

John D met WESTERVIK. John brengt een bezoek 
aan een streek in Zweden. Daar wordt nogal over 
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gediscussieerd. John krijgt nog een paar tips mee 
ter verbetering van zijn film.

En zo loopt deze avond, later dan de bedoeling 
was, naar de afsluiting toe.

Leo dankt iedereen en wenst ons een behouden 
thuiskomst toe.

WLS.

*) Nvdr. Als u dit leest is het inmiddels bekend dat 
Werner overleden is.

De kwis van Hugette gaat vreemd...

Het was stilaan een ge-
woonte geworden. Elk jaar 
in februari bracht Huguette 
een kennisquiz onder het 
motto: “het Verstand van 
de KBAC”. Het zou dit jaar 
al voor de 13e keer geweest 
zijn. Zo’n quiz samenstel-
len is alles behalve een si-
necure en daarom opperde 
onze quizmeesteres na de 
vorige uitgave de wens om 
een sabbatjaar in te lassen. 
En tegelijk vroeg ze aan mij 
of ik het niet eens voor één 
keer over wilde nemen.

In mijn overmoed stemde ik direct toe. En daarom 
zullen jullie op vrijdag 28 februari e.k. samen met 
mij op zoek moeten gaan naar de slimste KBAC-er 
van dit jaar.

Maar wat is dat “de Slimste”? Ik heb de Quiz van 
Huguette ooit omschreven als “een intelligente 
quiz van een intelligente madam voor intelligente 
mensen”. Maar als we zo’n quiz eens goed bekij-
ken, dan zien we dat het meer gaat om het kunnen 
produceren van parate kennis. Terwijl “intelligen-
tie” vooral de wilskracht en het vermogen is om 
informatie en kennis te vergaren. Kennis is dus niet 
hetzelfde als intelligentie.

De quiz van Huguette en ook 
die ik zal brengen, heeft dus 
slechts zijdelings met intelli-
gentie te maken, maar alles 
met “parate kennis”. En dan 
wil ons geheugen ons wel 
eens in de steek laten. De 
winnaar van de quiz zal dus 
degene zijn die het best of 
het snelst allerlei weetjes zal 
kunnen produceren.

We zullen dit jaar een paar 
nieuwigheden invoeren, 
maar het algemene stra-
mien zal hetzelfde blijven. 
Gewoon omdat het al die ja-

ren een succesformule is gebleken. Het hoofddoel 
blijft: een gezellige avond onder vrienden, terwijl 
je tegelijk ook wat meer of minder nuttige weetjes 
kan bijleren.

Breng dus een pen en uw goed humeur mee en tot 
vrijdag 28/02 e.k.

Jef
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17 januari 2020: Over de grens (deel 1)
Na de verwelkoming begint voorzitter Leo met de 
mededelingen. We raken stillekes aan in de soap 
van de verhuizing. Leo herinnert ons er nog eens 
aan dat het gebouwencomplex waarin ons lokaal 
zich bevindt zal worden afgebroken. Het is nu 
wachten op voorstel(len) voor een nieuwe locatie. 
Over het tijdstip is er nog geen absolute zekerheid. 
Wordt vervolgd.

Intussen vraagt onze materiaalmeester Abel om 
alvast grote dozen te vergaren voor de verhuis. 

Die chiquitadozen zijn uitermate geschikt. 

Abel is verjaard en hij biedt ons in de pauze een 
drankje aan. Groot applaus.

Intussen hebben we een vreemde eend in ons mid-
den waargenomen. Het is Jean die eens een kijkje 
komt nemen hoe de KBAC er uit ziet. Wie weet 
wordt het een blijvertje.

Dan wordt opeens de vergadering bruusk onder-
broken en neemt Etienne het woord. Hij zit in een 
complot met Abel omdat ze het hoog tijd vinden 
dat onze voorzitter Leo eens een blijk van waar-
dering krijgt voor al zijn werk en inspanningen die 
hij levert om wekelijks met een programma op de 
proppen te komen en ons tegelijkertijd veel wijs-
heid bij te brengen over de knepen van het ama-
teurfilmen. Dus bieden ze hem een fles wijn aan 
die, wat had je gedacht, de naam draagt van een 
heel bekend filmmontageprogramma. Een ferm 

applaus valt hem 
ten deel. Leo dankt 
de menigte.

Leo is er naar jaar-
lijkse gewoonte 
weer in geslaagd 
een grote verza-
meling kwaliteits-
films van collega’s 
van her en der bij 
elkaar te sprokke-
len en die verdeeld 
over verschillende 

avonden aan ons te vertonen.

Vanavond krijgen we het eerste deel te zien. De 
opsomming en inhoud laat ik hier kortheidshalve 
achterwege. 

Het zijn stuk voor stuk films die in de prijzen geval-
len zijn. Dus is een beoordeling op kwaliteit in feite 

niet aan de orde. Onvermijdelijk worden er verge-
lijkingen gemaakt met films die door onze leden 
gemaakt worden. 

Aan het einde gekomen van deze lange filmavond 
dankt Leo iedereen voor zijn aandacht en wenst 
dat we allemaal behouden terug thuis komen. En 
de bar, je weet wel.

WLS.
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Overlijdensbericht

Op maandag 27 januari l.l. overleed Miguel 
Wullaert, de kleinzoon van Lucien en Francine.

Hij stierf in de Charité, de medische faculteit 
van de Humboldt-Universiteit en van de Vrije 
Universiteit Berlijn. Hij werd er al meer dan drie 
jaar behandeld voor een agressieve vorm van 
leukemie.

De KBAC-ers willen langs deze weg hun me-
deleven betuigen.

De nieuwe zondvloed

In zijn protestfilm beweert Julien dat het zeeniveau binnen afzienbare tijd één meter zal stijgen.

Een verontrustende gedachte, maar de meesten van ons zullen dat wel niet meer beleven.

Als je op onderstaand adres inlogt krijg je een landkaart waarop de plaatsen die onder water staan blauw 
gekleurd zijn.

Je kunt in- en uitzoomen, omschakelen naar satellietbeeld en zelfs het water laten stijgen tot 60 meter.

Door in te zoomen op jouw adres kan je dus bepalen hoeveel meter water erbij mag om net niet te verzui-
pen.

http://flood.firetree.net/?ll=51.1995,3.4681&zoom=9&m=0

https://nl.wikipedia.org/wiki/Humboldt-Universiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_Universiteit_Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_Universiteit_Berlijn
http://flood.firetree.net/?ll=51.1995,3.4681&zoom=9&m=0
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24 januari 2020: Laatste herprojectie
Leo begint deze clubavond zoals gebruikelijk met 
de mededelingen. 

De eerste is dat we er eentje tegoed hebben van 
Rik en Werner. Niet omdat ze verjaard zijn maar 
wel omdat ze deze week getrouwd zijn. Iedereen 
vindt dat zo verterend dat een ferm applaus los-
breekt. Hoewel Werner er de laatste tijd niet meer 
bij is omdat hij in het ziekenhuis in Roeselare ver-
blijft, feliciteert Leo beiden namens de KBAC met 
dit heuglijke feit. Helaas moet hij er aan toevoegen 
dat het niet goed gaat met Werner en dat de voor-
uitzichten zonder meer slecht zijn. 

Op moment dat U dit leest weten we hoe het ver-
der gegaan is.

Vorige week heeft Paul De R willen trakteren voor 
zijn verjaardag maar omdat het toen te druk was 
aan de tournée-generale-bel hebben we dat moe-
ten doorschuiven naar vandaag. Zo hebben we er 
in de pauze nog eentje tegoed. Een daverend ap-
plaus valt hem ten deel.

Secretaris Piet krijgt nog even het woord. Op vraag 
van Leo laat hij ons weten dat de aanmeldingen 
voor de bijzondere prijzen geschonken door de le-
den redelijk goed binnenkomen.

Niets meer ter tafel liggende gaan we over tot de 
orde van de dag en dat is de eerste Herprojectie 
van enkele films die op 8 maart gaan deelnemen 
aan de Clubwedstrijd.

De voorprojecties zijn nu achter de rug en de le-
den die voor vanavond uitgenodigd zijn en dus ge-
vraagd werden om verbeteringen aan te brengen 
gaan ons nu tonen of en hoe ze daarin geslaagd 
zijn.

Er zijn 4 films voor herbeoordeling:

BALANS van Julien De J. Hij heeft de film met zo’n 
vijf minuten ingekort maar Olivier vindt dat hij wat 
kort door de bocht gaat. De film geeft wel aanlei-
ding tot uitgebreide discussie over de inhoud.

POEZIE IN STEEN van Roland P. De verhouding van 
de verschillende geluidsstromen zit nog niet he-
lemaal goed. De geportretteerde indiaan zou iets 

langer in beeld mogen zijn.

PIGS EN ROBOTS van Olivier. Hij heeft her en der 
enige verbeteringen aangebracht. De herbewerkte 
tekst wordt nu gelezen met een andere stem.

INDIA van Paul N. Men vindt de live klank en on-
dersteunende muziek ietwat te luid.

Paul wordt ook aangeraden de Warp of Mercalli 
eens op de film los te laten.

Er wordt over elke film ferm gediscussieerd door 
de aan wal staande stuurlui. De cineasten kunnen 
e.e.a. ter harte nemen.

Zoals steeds sluit Leo de avond weer af met “allen 
wel thuis” en de bar is nog open.

WLS.
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Condoleance

Mijnheer de Voorzitter

Geachte leden van de Kon. Brugse Amateur Cine-
asten

 Met verslagenheid vernemen we het overlijden 
van uw lid en vriend Werner Van Branteghem.

Werner zal ons steeds bijblijven als een eenvoudig 
en innemend man, als een groot cineast naar wie 
we opzagen.

Wij - en u en de leden van de KBAC in het bijzonder 
- verliezen in hem een goede vriend.   

Wij bieden u onze gevoelens van oprechte 
deelneming aan.

We wensen u en uw leden veel sterkte toe.

Namens de Kon. Cineclub Blankenberge i.o.

De Secretaris 

Frank Vermeersch

Big brother
Neen, dit is geen nieuwe modetrend.

Het zijn schminkpatronen die de gezichtsher-
kenningscamera’s in verwarring brengen. 

De Chinezen hebben een camera op de markt 
gebracht waarmee je uit een paar duizend per-
sonen er eentje kan uitpikken via gezichtsher-
kenning.

De algoritmen waarop de herkenning geba-
seerd is worden echter door tekeningen van 
deze aard uit hun lood geslagen. Er zijn een 
hele reeks schminktechnieken die dit effect te-
weeg kunnen brengen.

Nut van dat alles : in de meeste landen is het 
verboden om gemaskerd rond te lopen. Wil je 
niet elektronisch herkend worden kan je deze 
techniek toepassen of een burka dragen.
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31 januari 2020: Vrije projectie

Het  werd ongewoon stil toen voorzitter Leo 
iedereen verwelkomde en meteen het droe-
vige nieuws herhaalde dat hij eerder deze week 
aan iedereen via e-mail had meegedeeld : Ons 
clublid Werner Van Branteghem is dinsdag-
nacht rustig ingeslapen in AZ Delta in Roeselare. 
Leo wees op de uitzonderlijke waarde die Werners 
lidmaatschap  voor onze club heeft betekend. Op 15 
november laatsleden hebben wij zijn jubileum als 
25 jaar lid nog uitbundig gevierd. Niemand kon toen 
vermoeden dat zijn ziekte plots zo’n dramatische 
wending zou nemen. Met enkele beelden die op 15 
november  voor het jaarverslag werden gemaakt 
had Hubert D.W. voor de gelegenheid een korte, 
discrete montage gemaakt waarin Werner onder 
meer spontaan maar zeer nadrukkelijk uiting gaf 
aan zijn vriendschap voor de leden van onze club. 
Toen werd uit eerbetoon voor Werner een minuut 
stilte in acht genomen.

But life goes on … en dus werd de rest van de avond, 
zoals gepland, besteed aan “vrije projecties”. 
Eerst keken wij naar deel 1 & 2, en na de pauze 
naar deel 3 tem 5, van een film die Roland P.  heeft 
gemaakt over zijn recente reis in het westen van de 
USA (California, Arizona, Utah & Nevada). Een zeer 
merkwaardige productie die een goed beeld geeft 
van het uitzonderlijk natuurschoon van de canyons 

en de nationale parken, het megalomane van ste-
den als San Francisco, Los Angeles en Las Vegas, 
maar evenzeer van de onovertroffen Amerikaanse 
kitsch die men er aantreft. Zeer mooie fotografie; 
zijn we onderhand van Roland gewoon. Verras-
send goede beelden met een GoPro-toestel uit de 
rijdende bus; zelfs een beetje teveel van dat. Zeer 
verzorgde grafische voorstelling van de vier staten 
bij aanvang van elk deel. Last but not least tilt de 
gekozen muziek de film naar een hoger niveau.

Eric D.R. komt de grote verdienste toe dat hij het aan-
durfde zijn eerste film te laten evalueren. We weten 
allemaal zeer goed hoeveel moed het vergt om de zo 
gekende faalangst of drempelvrees te overwinnen. 
Met “ De 7 werken van Barmhartigheid” (15’) als 
titel heeft Eric een reportage gemaakt van de acti-
viteiten die de mensen van de parochie Sint-Trudo 
in Assebroek georganiseerd hebben rond het titel-
thema. Uiteraard vertoont die eerste film begin-
nersfouten. Die werden ten andere door Leo en 
de collega’s op de meest constructieve manier be-
sproken. Wedden dat Eric op een minimum van tijd 
nog nooit zoveel heeft bijgeleerd. Zijn debuut werd 
in elk geval door iedereen erg op prijs gesteld.

“God Waarom?” (4’) is een vroegere productie 
uit de videotheek van Hubert D.W. De film was 
bedoeld als een soort protest tegen het verplicht 
verdwijnen van de polderdorpen ten bate van de 
uitbreiding van de Antwerpse haven. Onder meer 
de vele geslaagde close-ups zorgen voor een aan-
genaam kijkstuk.

Tijdens de pauze kwam Guy D. uiteindelijk toch aan 
de beurt om ons een drankje aan te bieden naar 
aanleiding van zijn verjaardag. Dat had hij verleden 
week al willen doen, maar door de vele aanbiedin-
gen wordt tegenwoordig hiervoor een wachtlijst 
aangemaakt.

So long …

PN (53)
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De inkomsten van deze nieuwe KBAC-film zullen aan de Australische brandweermannen overgemaakt wor-
den. Abel, die een doorwinterde figurant is, waagt de overstap naar fulltime acteren en mikt met dit de-
buut op een wereldcarrière. Een uitgesproken late roeping.

Waar of niet waar ?
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Speech Leo Bernaerd op de be-
grafenisplechtigheid van Werner 
Van Branteghem.

Toen deze week het harde, maar 
onvermijdelijke nieuws door-
kwam, hebben Roos en ik samen 
de volgende tekst geschreven.

De voorbije dagen zat ik met een 
oorwurm, je weet wel ... een lied-
je dat je op de radio hoort en dat 
de hele dag door je hoofd blijft 
spoken: “Memories” van Maroon 
5. Wacht,  als je het niet kent laat 
ik jullie even luisteren [fragment].

Het gaat vrij vertaald als volgt :

Laat ons eentje drinken op wat we gehad hebben.

Een toast op het verlangen om je bij ons te hebben, 
want je bent er niet meer..

Omdat dit alle herinneringen terug brengt aan jou 
en alles wat we meemaakten.

Laat ons eentje drinken op iedereen hier aanwezig, 
maar ook op iedereen die we onderweg verloren..  

Omdat dit alle herinneringen naar boven brengt en 
die brengen jou bij ons terug...

Het liedje sluit aan op wat er de voorbije dagen en 
weken gebeurde. Daarom ga ik nu graag even te-
rug in onze herinneringen aan Werner...

Werner wandelde in 1993 het clublokaal in de 
Beenhouwersstraat binnen.  Hij was allang geen 
schuchter groentje meer en had toen al een dik 
palmares als cineast.  De Kon. Brugse Amateur 
Cineasten waren toen nog niet koninklijk en club-
wedstrijden waren het uitgelezen moment om je 
creatieve ei te tonen.  En Werner WAS een crea-
tieve geest met een filmisch inzicht als geen ander.

In de loop der jaren behaalde Werner steevast top 
resultaten in filmwedstrijden op club-, provinci-
aal-, nationaal en zelfs internationaal niveau.  Niet 
zelden nam hij de laureaatstrofee mee naar huis.  
Twee maal kreeg hij op het Benelux filmfestival 

de hoofdtrofee van onze koning, 
onder andere voor de film “Tes-
tament”, een scenario dat Werner 
samen met zijn moeder Gilberte 
geschreven had.  Het was hun 
laatste project samen, kort nadien 
verloor ze haar strijd tegen kan-
ker… maar hun Testament was er.

Het overlijden van zijn mama was 
een keerpunt, tot dan stond zijn 
leven in het zorgen voor… eerst 
voor zijn vader en moeder, later 
alleen nog voor moeder.  Ze had 
geen sterke gezondheid en zijn 
verantwoordelijkheidsgevoel was 
sterk.  Werner zou voor haar zor-

gen tot het einde. Vorige week zei 
Werner nog over die periode: “er was toen geen 
plaats in mijn leven voor een relatie, ik kon ze toch 
niet in de steek laten”.

Na het verlies van zijn moeder brak een moeilijke 
periode aan, hij voelde zich verlaten en alleen, net 
zoals in zijn film “de Actrice” gold ook voor hem 
‘Eenzaamheid is meer dan alleen zijn.”  Maar hij 
kwam uit de kast, met een verlangen naar een re-
latie.  Helaas liet zijn prins op het witte paard wat 
op zich wachten.  Had hij maar geweten dat hij bij 
het verkeerde sprookje zat, dat hij zijn prins niet op 
een wit paard moest zoeken, maar bij de kikker…ik 
kan jullie verzekeren dat er geen ongekuste kikker 
overgebleven was…

Ik denk dat iedereen wel het 
verhaal van de kikker kent… 
na het kussen van die ge-
lukskikker kwam Rik in zijn 
leven en waar hij zo lang op 
gehoopt had, werd werkelijk-
heid: een liefdevolle relatie 
met een zielsverwant.  Alles 

viel op zijn plooi, Werner straalde naast zijn Rik.  
Het leven was weer om te genieten en gelukkig 
hebben ze dat ook met volle teugen gedaan.

Kikkers bleven een sleutelrol spelen in jullie rela-

In memoriam : Werner Van Branteghem 
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tie, en daarom heb ik hier een kikkertje om je te 
vergezellen op je laatste reis… en wie weet, brengt 
die jou en Rik ooit weer samen in een ander uni-
versum.

Filmen deed Werner ondertussen niet zo vaak 
meer, zijn creatieve uitlaatklep werd de Rousse-
laerse Revue en zijn toneelstukken.  Werner en 
Rik maakten er een punt van om zo vaak mogelijk 
te gaan kijken naar de voorstellingen van de ver-
schillende gezelschappen die zijn werk opvoerden. 
Dat een ruim publiek kon genieten van zijn werk, 
maakte hem blij en trots. De mensen een zorge-
loze avond kunnen bezorgen met een lach en een 
traan, daar was het hem om te doen.

In november vorig jaar vierden we nog Werner’s 
zilveren jubileum, 25 jaar lid van de Kon. Brugse 
Amateurcineasten.  Ik herinner mij nog zijn woor-
den: “We komen op vrijdagavond naar het clublok-
aal om filmpjes te kijken en te bespreken, maar bo-
venal ervaar je hier echte en hechte vriendschap.”  
Vriendschap is geven en nemen, het komt niet van 
één kant… Werner liet dan ook zijn medeclubleden 
meeprofiteren van zijn creativiteit.  Wie beroep 
deed op zijn filmisch inzicht of eender welke hulp 
vroeg bij zijn productie, kwam niet van een kale 
reis thuis.  Een clubproject of clubfilm op stapel 
zetten, geen probleem… Werner schudde wel een 
scenario’tje uit zijn mouw, stak de boel in gang, en 
het resultaat was super.

Werner had zijn vast plaatsje op de eerste rij, en 
als hij bij een filmbespreking een opmerking had 
maakte hij steevast een kleine 
handbeweging om het woord te 
krijgen, en ik kan jullie verzeke-
ren dat hij nagenoeg bij elke film 
wel iets te zeggen had.  Het werd 
dan meestal heel stil, want ieder-
een was benieuwd welke crea-
tieve kronkel hij nu weer uit zijn 
hoed zou toveren. Ik mag met de 
hand op het hart zeggen dat Wer-
ner heel wat filmproducties van 
onze leden naar een hoger niveau 
heeft getild door zijn suggesties.

Toen het allemaal wat moeilijker 
begon te gaan, kwamen Werner 

en Rik zo vaak als mogelijk naar de clubavonden 
om omringd te zijn door de vrienden van de club.  
En ondanks alles bleven de kwinkslagen en de pi-
kante moppen komen… wie daar niet tegen kon, 
moest maar niet luisteren.

Vorige week heeft Rik je nog de gelukkigste man 
op aarde gemaakt door je ten huwelijk te vragen …  
Hij is en was de liefde van je leven, dat heb je vaak 
gezegd en dat werd daar en dan officieel bezegeld.  
De ceremonie was emotioneel en ontroerend.  En-
kel wie heel dicht bij je stond was erbij, de bur-
gemeester en de ambtenaar van burgerlijke stand 
ook natuurlijk, zonder hen ging het feest niet door, 
en geloof me, ze hebben hemel en aarde moeten 
verzetten om alles rond te krijgen… chapeau voor 
hen, die onder deze moeilijke omstandigheden, 
hun uiterste best deden om er iets unieks van te 
maken.

Ook zondag laatst, bij ons afscheid, bleef je grap-
pen en grollen bovenhalen en pittige bed-anekdo-
tes, anekdotes die ik bewaar voor een intiemer pu-
bliek… je kon het immers niet laten, humor moest 
erbij zijn…

Je was opgelucht dat het einde in zicht was, je was 
op.  Het was genoeg geweest. Ook al was je zo 
graag 80 geworden en nog vele jaren gelukkig met 
Rik.  Het heeft niet mogen zijn.  

Werner, we zullen je grappen missen.  We zullen je 
creatieve filmgeest missen, we zullen je suggesties 
tot verbetering missen…. kortom, we zullen jou als 

clublid missen… maar bovenal zullen 
we jou als vriend missen…

Maar gelukkig hebben we onze her-
inneringen.  Je weet wel, het liedje 
waar ik het eerder over had: 

Laat ons eentje drinken omdat 
dit alle herinneringen naar boven 
brengt en die brengen jou bij ons 
terug...

 Ik acht mij gelukkig jou van nabij 
gekend te hebben.  Bedankt voor 
alles…

Leo Bernaerd - Voorzitter KBAC
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Lijst deelnemende films

Het Sport-, Praat- en Eetcafé DAVERLO 
 biedt u een middagmenu aan:

 Tomatensoep 
Stoverij met gratin aardappelen

Koffie of thee   

 Wie van dit festivalmenu wenst gebruik te maken, moet zich inschrijven 
uiterlijk op 2 maart 2020 bij

Sport-, Praat- en Eetcafé DAVERLO, Dries 2, 8310 Assebroek 
050/69.13.32      info@daverlo.be 

 18 euro, excl dranken 
Alleen cash, geen bankcontact of kredietkaarten 

Auteur Titel (in alfabetische volgorde) Categorie

Leo Bernaerd Aquae Sulis, erfenis van de Romeinen Docu

Julien De Jaeger Bouwen aan een betere balans Docu

Luc Vercauteren Een tropisch onderwaterparadijs Docu

Paul Naessens Het land van de Maharadja’s Toerisme

Didier Delattre Karibu kwa Virunga Docu

Etienne Veeckman Liefde is … 1 min

Noël Canoot Madagaskar het rode eiland Docu

Hubert De Wulf Mien Kaba Reportage

Jan Termont Onbekend Frankrijk Docu

André Delrue Piëmonte: cultuur en gastronomie Toerisme

Olivier Grenelle Pigs & Robots Speelfilm

Roland Pollet Poëzie in steen Genre

Paul De Reygher Ring(elen) Docu

John De Prest Västervik, Parel aan de Zweedse Kust Toerisme

Festivalmenu

mailto:info@daverlo.be
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A g e n d a

KBAC-CLUBVERGADERINGEN NIET-FILMISCHE KBAC-ACTIVITEITEN

28 feb: KBAC kwis: de kwis is dit jaar opgesteld 
door Jef Van Gompel

21 feb: Vrije projectie: Heb je nog een film 
die je wil vertonen aan je medeclubleden, 
of ben je ergens een interessante film tegen 
gekomen, op deze avond kan (bijna) alles.  
Ook een technische vraag kan, maar dan 
wel graag ruim op tijd doorgeven.    Films 
doorgeven via programmator@kbac.be 
minstens 1 week op voorhand

28 feb: KBAC kwis: Huguette neemt even 
een sabatjaar als kwismaster, maar Jef 
werd direct bereid gevonden om voor 2020 
de fakkel over te nemen.  Jef heeft in de 
afgelopen jaren al enkele malen de KBAC kwis 
gewonnen, dus hij – bij uitstek – weet de 
kwisklepel hangen.

6 maart: Een kijkje over de grens (Deel2): 
net zoals de vorige jaren, hebben wij weer 
de hand kunnen leggen op een aantal zeer 
interessante films van “over de grens”.   Een 
uitgelezen kans voor wie wil zien hoe andere 
nationaliteiten hun amateurfilms maken.

13 maart: prijsuitreiking van de 
Clubwedstrijd.  We nodigen de deelnemers 
en de prijzenschenkers uit.

20 maart: Vrije projectie: Heb je nog een film 
die je wil vertonen aan je medeclubleden, 
of ben je ergens een interessante film tegen 
gekomen, op deze avond kan (bijna) alles.  
Ook een technische vraag kan, maar dan 
wel graag ruim op tijd doorgeven.    Films 
doorgeven via programmator@kbac.be 
minstens 1 week op voorhand

27 maart: Breedbeeld GALA: Breedbeeld 
heeft een koerscorrectie gedaan in 2019, 
en de filmwedstrijd toegespitst op de 
niet-professionele films, gemaakt binnen 
het filmclubcircuit.  Een lovenswaardige 
terugkeer naar hoe het vroeger was.   Wij 
hebben de hand kunnen leggen op een aantal 
films die op het GALA gespeeld hebben.

Clubwedstrijden werkjaar 2019 - 2020

KCB Blankenberge: zondag 1 maart 2020

Spectrum Oostkamp : zaterdag 7 maart 2020

KBAC Brugge: zondag 8 maart 2020

Cinypra Ieper : dinsdag 17 maart 2020

25-26 april: VAC-filmfestival 2020 in schouw-
burg Ermenrike, Kieldrecht
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