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Foto voorpagina Flits:
De foto op de voorpagina van deze Flits is ons model Inge. Geïnteresseerde leden mogen
steeds een of meerdere foto’s doormailen naar focusspoor@gmail.com voor opname in een
volgend nummer.

Beste leden,
Allereerst wil ik mij verontschuldigen dat ik zowel in flits 67/3 als 67/4 hetzelfde verhaal van
kuifje heb ingebracht.
Deze flits bevat een nieuw verhaal.
Henri Van Beneden

11 januari 2018: Nieuwjaarsdrink
Aanwezig: Etienne Van Hees – Ludo Van De Ven – Henri Van Beneden – Marcel Nelis – Wim
Corluy – Jill Lemursieau – Dirk Helsen – Jos Meubis – Hendrik Wouters – Leo Geysels –
Werner Verheesen – Magda Hofmans – Theo Janssens – Gerda De Meulder.
Onder het nuttigen van een hapje en een drankje werden de volgende evenementen even
aangehaald.
Voor de statutaire veergadering van 2019 zal er voorzien worden om kandidaturen te stellen
via mail. We moeten een beetje moderniseren hé.
We houden een jurering op woensdag 17/01 voor fotoclub Peer. Hiervoor hebben we zes
kandidaten.
Er zou een nieuwe fotoclub zijn in Brugge, maar hier is nog weinig van geweten.
Zo het nieuwe jaar is ingezet.

17 januari 2018: Jurering foto’s Peer
Aanwezig: Etienne Van Hees – Ludo Van De Ven – Henri Van Beneden – Wim Corluy –
Hendrik Wouters en Thierry Collet.
We hadden 49 foto’s om te bekijken. Ludo had overzichtsbladen gemaakt om goed te volgen
en de punten werden direct verwerkt op PC. Op enkele foto’s na waren de meningen veeleer
hetzelfde.
Na de klassering per punten werden de commentaren geleverd om over te brengen naar
Peer.
Gezien de vlotte gang van zaken was de jurering vlug gedaan en zien we al uit naar een
volgende.
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Verslag statutaire vergadering 25/01/2018
Aanwezig: Van Hees Etienne – Henri Van Beneden – Ludo Van De Ven – Eddy Gebruers – Dirk Helsen –
Jill Lemursieau – Jozef Poortmans – Leo Corluy – Wim Corluy – Anne-Mie Van Hoegaerden – Hendrik
Wouters – Theo Janssens – Gerda De Meulder – Leo Geysels – Werner Verheesen.
De voorzitter opent de vergadering omstreeks 18u00. Hij leest ons het jaarverslag voor. Hierna geeft
Ludo een overzicht van de financiële toestand.
Etienne en Ludo worden unaniem herverkozen in hun functie.
Voorzitter stelt een uitstap voor op 6 mei. Een fotozoektocht per club in de omgeving van Bazel.
Hierover wordt nagedacht.
Brafodia Brasschaat organiseert dit jaar Brabo 2018. Indienen foto’s voor april. Jurering op 21 april.
Salon op 26 en 27 mei.
Albert stuurde een nota met enkele ideeën, waaronder het nemen van een stilleven of foto’s van de
leden, een uitstap. Hier wordt aan gewerkt.
Met enige aarzeling wordt er besloten om nog een thema los te laten op de club. Gekozen werd voor
de titel “Tussen de lijnen”. Alle leden zijn vrij hierover een of meerdere foto’s in te dienen. Wij hopen
uw reacties te mogen ontvangen zo dat we ze kunnen bespreken op de clubavond van 17 mei.
Ook dit jaar wordt er een gezellig samenzijn georganiseerd ten huize van Theo en Gerda. Dit zal
doorgaan op 17 februari. Inschrijven kan tot 10 februari. Deelname is 25,00 euro p.p. Er volgt nog een
mail met meer gegevens.
Na een korte vergadering sluit de voorzitter deze omstreeks 19u30.

De voorzitter

De secretaris

Van Hees Etienne

Van Beneden Henri
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17 januari: Gezellig samenzijn
Aanwezig: Etienne Van Hees – Theo Janssens – Gerda De Meulder – Henri Van Beneden –
Jos Meubis en Marleen – Wim Corluy en Anne-Mie Van Hoegaerden – Leo Corluy en Lieve
Laerenbergh – Dirk Helsen en Jill Lermusieau
Naar jaarlijkse gewoonte even bij elkaar komen voor de sociale babbel en lekker eten, dan
moeten we bij Theo en Gerda zijn. Dit jaar moest onze gastheer Theo even iets rustiger doen,
hij zat niet goed in zijn vel. Later op de avond kwam hij er bovenop, wellicht door die glazen
boterhammen. Onze nieuwste leden hadden zich direct aangesloten in het gezelschap, zo te
zien is het hen zeer goed meegevallen.
Een rustige en geslaagde avond, waarvoor dank aan Theo en Gerda. Hopelijk kunnen we dit
nog blijven doen.

15 maart: Avondje films
Aanwezig: Etienne Van Hees – Ludo Van De Ven – Henri Van Beneden – Leo Corluy – Wim
Corluy – Dirk Helsen – Jill Lermursieau – Marcel Nelis – Leo Geysels – Werner Verheesen –
Johan Torfs – Wim Corten.
Ludo beloofde ons een filmavond omtrent basisbegrippen en instellingen. Hij schotelde ons
enkele films voor die we zo nodig bespraken.
- Basisbegrippen
- Hoe bepaal in mijn camera-instelling
- Soorten scherpstellingen
- Witbalans
- Gebruik grijskaart
- 10 tips voor portretfoto’s
- Gebruik van een studio
- Portretfotografie
Verder bekeken we nog enkele foto’s die in de studio gemaakt werden van ons model “Inge”
en van de avond omtrent de lichttent.
Voor elk wat wils en hopelijk zijn we weer wat slimmer geworden.

Agenda:
29 maart: Bekijken we de uitslag van de jurering voor het nationaal salon
05 april: clubavond
19 april: Bestuursvergadering
03 mei: clubavond
17 mei: Inleveren digitale foto’s “Tussen de lijnen” zo dat we ze kunnen bespreken
30 mei: clubavond

4

Focus Flits 68/1

ACHTER HET ENE VERLANGEN KAN EEN ANDER SCHUILGAAN
Hugo Lambrechts-Augustijns
Het bekende verkeersbord van de Franse
spoorwegen zorgde voor talrijke allusies op dit
thema. Jacques Louf, kloosternaam André Louf
(Leuven 1929-2012), was een Belgisch-Franse
trappist, abt en auteur van religieuze werken.
Zijn variante is: “Un désir peut en cacher un
autre” (Achter het ene verlangen kan een ander
schuilgaan). Luc Michel, psychoanalyticus aan
de universiteit van Lausanne schrijft: “Un
groupe peut en cacher un autre” en Kristan
Higgins wijdt een boek aan “Un grand Amour
peut en cacher un autre”.
Colette Jacob behandelt het gevoelig onderwerp
van jeugdtrauma’s met “Une blessure peut en cacher une
autre”.
Een creatieve, geïnspireerde fotograaf komt nooit als een
genie rechtstreeks uit de lucht gevallen. Eerst bekijkt en
bewondert hij het bestaande en leert hij vervolgens van
deskundigen wat techniek en compositie inhouden. Pas
daarna ontstaat iets creatief en persoonlijke expressie.
Kijk dus in de twee richtingen en schep vanuit de
uitwendige ruimte een inwendige gevoeligheid. Achter dit
verlangen kan een ander schuilgaan.
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KONINKLIJKE

LIEFHEBBERS FOTO & CINEKRING

FOCUS SPOOR
ANTWERPEN

Lokaal:

Centraal Station - Koningin Astridplein 27
2018 Antwerpen
Bijeenkomsten: iedere 1ste, 3de en event. 5de donderdag van de maand.

Telefoon:

03 204 20 25

AANGESLOTEN BIJ:
* Werken voor Sociale Solidariteit NMBS
* Antwerpse Verbroedering van Fotokringen (nr. 055)
* Culturele Raad Stad Antwerpen (nr. 150)
* Centrum voor Beeldexpressie (AW 03020)
* Fotogroep Antwerpen (nr. 040)
ARGENTA:

BE22.9796.1207.4247

Ere-Voorzitter:

Grade Albert
0474 78 33 77

Contactadres:

Van Hees Etienne

Privé: Dynastielaan 23 bus 8
8660 De Panne

VOORZITTER

SECRETARIS

VAN HEES ETIENNE

VAN BENEDEN HENRI

0471 82 64 67

0477 39 66 33

PENNINGMEESTER
VAN DE VEN LUDO
03 204 23 91
www.kfsa.be

focusspoor@gmail.com

6

