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Foto voorpagina Flits:

De foto op de voorpagina van deze Flits is van het Kinderdijk in Nederland. Wil je ook graag 
je foto zien op een van de volgende flitsen, stuur je foto dan door naar 
focusspoor@gmail.com voor in een van de volgende flitsen.

Verslag fotoclubavonden:
Donderdag 7 Maart - Avond fotografie:

Aanwezig: Wim Corluy - Leo Corluy - Eddy Gebruers - Ludo Van de Ven - Ronny Wullaert 
Verontschuldigd: Rik Wouters, Albert en Gill 

Bedoeling was om de graffitimuren in Antwerpen Oost richting Berchem te gaan fotograferen, 
daar de weersomstandigheden heel wisselvallig waren zijn we in het station gebleven en 
hebben we daar opnamen gemaakt van een klein dansoptreden en hebben 3 leden 
geëxperimenteerd met dubbele belichting. Het resultaat was nog niet wat het moest zijn, 
maar we hadden de indruk dat je er mooie dingen mee kan maken in betere 
(licht-)omstandigheden. 

Wat we allen wel jammer vonden is dat er vaak gevraagd werd om iets fotografisch samen te 
doen, een uitstap of uitstapje, zie dan nu de erg magere opkomst.:-( 

Spijtig eigenlijk, de clubwerking mag en zou beter kunnen. 

Donderdag 21 Maart - Jurering Voor de koninklijke fotoclub Herentals:

Aanwezig: Wim Corluy - Leo Corluy - Eddy Gebruers - Ludo Van de Ven - Rik Wouters - Gill 
- Rik Van Beneden - Dirk - Johan - Wim Cortens - Werner - Leo
Afwezig: Jos Meubis - Albert Grade

Jurering voor  zowel monochrome als kleur. We begonnen stipt om 18:00 H. We jureerden 
27 afgedrukte beelden in kleur en 19 afgedrukte beelden in monochrome (zwart/wit). Het 
nieuwe voor ons was dat we geen punten moesten geven maar een quotering in de vorm 
van A, B, C en D
D stond voor: Foto is niet salonwaardig omwille van zware fotografische fouten, presentatie 
of inhoud
C stond voor: Foto biedt mogelijkheden om met mogelijke correcties salonwaardig te zijn
B stond voor: Foto is salonwaardig in huidige vorm, met mogelijkheid tot verbetering
A stond voor: Absolute top foto's – hoge WOW factor 
Na alle beelden een A, B, C of D quotering te geven gaf ieder zijn commentaar op de 
beelden en Hendrik typte het dadelijk in via de bijgeleverde excel-bestanden.
Eddy en Ludo gingen op een vrijdagavond in die club in Herentals de uitslagen meedelen en 
toelichten. 

Donderdag 4 April - Vormingsavond BreedBeeld spreker concert/podium fotografie:

Aanwezig: Wim Corluy - Leo Corluy - Eddy Gebruers - Ludo Van de Ven - Ronny Wullaert - 
Rik Wouters – Wim Corten – Jos Meubis – Henri Van Beneden – Gill en Dirk + op verzoek 
van BREEDBEELD: 4 leden van Arendonk, Tielen en Turnhout
Verontschuldigd: Etienne Van Hees – Leo en Werner

Via BREEDBEELD hebben we recht op 1 kwaliteitsbegeleiding per jaar.Ludo zorgde via hen 
voor een spreker (Verbruggen Stijn) die komt spreken over Concert/podium fotografie. Zeer 
boeiend met de zomer en festivals in aantocht. Weer een leerzame avond met vele tips en hij 
had geen geheimen voor ons. Eén van de betere vormingsavonden. 

Donderdag 7 februari 2019: foto’s bekijken van Antwerpen Centraal station. 

Aanwezig: Etienne Van Hees – Henri Van Beneden – Ludo Van De Ven – Johan Torfs – Wim 
Corluy - Leo Corluy – Ronny Wullaert – Werner Verheesen – Eddy Gebruers 

Verontschuldigd: Wullaert Ronny – Leo Geysels – Marcel Nelis – Wim Corten.

Alvorens foto’s te bekijken kregen we eerst een uitgebreide (offline) voorstelling van de 
vernieuwde website van onze club. Ronny demonstreerde wat hij al klaar had voor de nieuwe 
website, allen vonden het een heel mooi geheel met vele mogelijkheden. 

Daarna bekeken we van een zevental leden foto’s van Antwerpen Centraal, een kleine 30 tal 
beelden kwamen in aanmerking voor een virtuele rondleiding van het centraal station die 
Ronny op de website gaat plaatsen. 

Agenda: op donderdag 21 februari is de eerste bestuursvergadering van 2019, deze gaat 
door met enkel de bestuursleden vanaf 16u00 tot 17u30. Vanaf 18u00 is er een clubavond 
met foto’s bekijken van de leden van winterse landschappen, winter, koude enz… Liefst 
indien mogelijk recent werk, ook oudere beelden kan. 

OPGELET: leden die voorstellen hebben voor de vergaderavonden / clubavonden of punten 
willen naar voor brengen om in het bestuur te bespreken: gelieve deze snel te mailen naar 
focusspoor@gmail.com . Zo kan het bestuur een duidelijkere agenda samen stellen. 

Donderdag 10 januari 2019: nieuwjaarwensen en jaarprogramma opmaken

Aanwezig: Etienne Van Hees – Henri Van Beneden – Ludo Van De Ven – Johan Torfs – 
Wim, Anne-mie en Leo Corluy – Ronny Wullaert – Jill en Dirk – Werner Verheesen – Leo 
Geysels – Wim Corten – Jos Meubis – Magda Hofman en Eddy Gebruers 

Eerst werd er nieuwjaar gewenst en op 2019 geklonken, ook werd de voorlopige agenda die 
Etienne reeds maakte overlopen, aangevuld en aangepast waar nodig. Er werden ook 
enkele voorstellen gedaan voor een challenge en een clubuitstap. En tot slot gaf Ronny een 
toelichting over de nieuwe website die op stapel staat.  

Donderdag 24 januari 2019: statutaire vergadering

Een uitgebreid verslag van deze vergadering kreeg je reeds via mail van de voorzitter. 

Donderdag 7 februari 2019: foto’s bekijken van Antwerpen Centraal station. 

Aanwezig: Etienne Van Hees – Henri Van Beneden – Ludo Van De Ven – Johan Torfs – 
Wim Corluy - Leo Corluy – Ronny Wullaert – Werner Verheesen – Eddy Gebruers 

Verontschuldigd: Wullaert Ronny – Leo Geysels – Marcel Nelis – Wim Corten.

Alvorens foto’s te bekijken kregen we eerst een uitgebreide (offline) voorstelling van de 
vernieuwde website van onze club. Ronny demonstreerde wat hij al klaar had voor de 
nieuwe website, allen vonden het een heel mooi geheel met vele mogelijkheden. 

Daarna bekeken we van een zevental leden foto’s van Antwerpen Centraal, een kleine 30 tal 
beelden kwamen in aanmerking voor een virtuele rondleiding van het centraal station die 
Ronny op de website gaat plaatsen. 

Agenda: op donderdag 21 februari is de eerste bestuursvergadering van 2019, deze gaat 
door met enkel de bestuursleden vanaf 16u00 tot 17u30. Vanaf 18u00 is er een clubavond 
met foto’s bekijken van de leden van winterse landschappen, winter, koude enz… Liefst 
indien mogelijk recent werk, ook oudere beelden kan. 

OPGELET: leden die voorstellen hebben voor de vergaderavonden / clubavonden of punten 
willen naar voor brengen om in het bestuur te bespreken: gelieve deze snel te mailen naar 
focusspoor@gmail.com . Zo kan het bestuur een duidelijkere agenda samen stellen. 

focusspoor@gmail.com 
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Donderdag 18 april - Les over lenscalibratie en les over lichtmetergebruik:

Aanwezig: Leo Corluy - Eddy Gebruers – Albert Grade - Ludo Van de Ven – Etienne Van 
Hees - Rik Wouters – Wim Corten – Johannes Torfs

Verontschuldigd: Wim Corluy – Gil en Dirk 

Lens calibration via Camera. Ludo legde om te beginnen uit wat de lensfouten back-focus 
en front-focus betekende. Na een correcte instelling van je lenzen kan je back- of 
frontfocusproblemen verhelpen De uitleg was zeer goed gedaan en was zeer goed 
gedocumenteerd zowel praktisch als op papier. Het tweede deel van de avond legde 
Hendrik W het gebruik van de lichtmeter van onze club uit. Zowel in theorie als in praktijk.

Donderdag 2 mei - Uitleg over compositie, standpunten enz..:

Aanwezig: Leo Corluy - Eddy Gebruers – Leo en Werner - Ludo Van de Ven – Etienne Van 
Hees – Ronny Wullaert – Jos Meubis – Johannes Torfs – Gill en Dirk – Albert Grade

Verontschuldigd: Wim Corluy, Rik Wouters, Marcel Nelis en Henri Van Beneden (deze 4 
verontschuldigden aanvaarden nadien om ook deel te nemen aan de opdrachten) 

Ludo gaf een beknopte uitleg over standpunten, compositie, perspectieven en andere regels 
die je voor je een foto maakt (dus voor je afdrukt op je camera) kan of zou moeten in acht 
nemen. Na de uiteenzetting toonde hij van elk onderdeeltje voldoende voorbeelden. Daarna 
gaf hij alle aanwezigen een formulier met opdrachten en deelopdrachtjes om aan de slag te 
gaan. Tegen ten laatste 5 juni verwacht Ludo de beelden op de voorziene manier die 
beschreven staat in het opdrachtenformulier. Weer een manier om een beetje meer 
clubwerking te bekomen. Hopelijk krijgt hij van allen de opdrachten tijdig doorgemaild. 

Donderdag 16 Mei - Bestuursverg. + Avond voorbereiding Nationaal Salon 2020.

Aanwezig Bestuur: Eddy - Leo Geysels - Albert - Ludo - Etienne - Rik Wouters

Aanwezig Clubavond: Eddy - Leo Geysels - Albert - Ludo - Etienne - Rik Wouters -
LeoCorluy - Wim Corluy - Ronny - Wim Cortens - Werner - Henri - Johan - Marcel - Jill

Verontschuldigd: Magda (op reis) - Dirk

Op de bestuursvergadering werd beslist om werk te maken van het GDPR dossier. De 
vrijwilligers verzekering is gewijzigt van de provincie naar Vlaanderen en moet opnieuw 
aangevraagd worden Etienne neemt dit voor zijn rekening.

Er werd de vraag gesteld om de pannelen die we huren van Breedbeeld te verzekeren 
(35.000 euro) dit gaan we navragen bij Ethias (misschien ook andere). Ludo neemt dit op.

De telefoon in het locaal werd vervangen en het type telefoon kan ook internet geven aan 
Spoorweg computers (infrabel). Rik vraagt aan Informatica of ze een toestel in bruikleen 
kunnen geven

Schadendossier zal uiteindelijk afgerond worden (panneel schade Salon)

Op de club avond werd gewerkt aan het tijdschema voor ons salon van november 2019. In 
de agenda volgen de datums waarop schematisch gewerkt wordt en dingen moeten 
gerealiseerd worden (zie verloop agenda veder in de flits.)



4

Focus Flits 69/2

Agenda (vervolg van de jaarplanning):

Woensdag 5 juni - Foto opdracht Ludo 

Op woensdag 5 juni moet de nieuwe beelden van opdracht binnen zijn via mail (Wetransfer) op 
detel@telenet.be of via stick vorige vergadering. Het moeten Jpg-bestanden zijn. Dan kunnen 
we de bestanden bekijken op 13 Juni

Donderdag 13 Juni - clubopdracht MISTIG:

Beelden (nieuw werk) binnenbrengen van de clubopdracht MISTIG, deze beelden zullen dan 
ook meteen besproken worden door de aanwezige leden en erna bezorgd worden aan de 
fotoclub Dika Kappelen voor jurering.

Donderdag 27 Juni - Opkuis Lokaal:

Opkuis Lokaal (grote schoonmaak en oprommelen wat weg mag)

Van1 juli tot 30 Agustus - Zomer dus vakantie:

Zomervakantie en tijd om nieuwe beelden te maken op vakantie, uitstap of thuis. Denk aan ons 
volgende salon in November voor nieuw werk.

Donderdag 5 September - 12 September -19 September - Werken aan het salon november:

- Beelden meebrengen zodat we mee kunnen kijken naar de beeld voor het salon
- Printen van de geselecteerde werken en afwerken (opplakken, inkaderen, snijden)
- Digitale Beelden Clubreeks binnen brengen !!!! 19 september ten laatste binnen zijn !!!!

!!!!! Op 3 oktober moet alles af zijn en wordt er niets meer binnen gebracht !!!!!

Donderdag 24 Oktober - Welke beelden zou ik graag een maken:

We vragen om een aantal voorbeelden (digitale beelden) te zoeken op het internet of pinterest 

die 
je graag zelf zou willen maken. We gaan die bekijken en bespreken die avond en wie weet....

Vrijdag 8 November - Opstellen Salon:

We vragen dat enkele mensen reeds in de voormiddag al aanwezig kunnen zijn (11:00 h). De 
rest vanaf 14:00 h om het salon op te stellen (veel werk dus iedereen doet zijn best om er te zijn)

Zaterdag 9 Nov. - Zondag 10 Nov. - Maandag 11 Nov. - Salon:

Zaterdag opening van 13:00 h. tot 20:00 h. (receptie uur later bepaald)
Zondag Salon van 10:00 h. tot 19:00 h.
Maandag Salon van 10:00 h. tot 18:00 h.
!!!! maandag vanaf 18:00 h. afbreken salon,iedereen op post !!!!

Donderdag 21 November: Bestuursvergadering en nabespreking Salon + Nat salon:

Bestuurs vergadering (enkel bestuur) om 16:00 h. De clubavond vanaf 18:00 h. 
Na besperking van het Salon en bekijken wie wat doet Nat.Salon

Donderda 5 December- Uitstap naar Fotosalon Brussel: afspraken volgen later
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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 

SECRETARIS 

WOUTERS HENDRIK

0495/235.279

VOORZITTER 

VAN HEES ETIENNE 

0471 82 64 67  

PENNINGMEESTER 

VAN DE VEN LUDO 

03 204 23 91 

www.kfsa.be      focusspoor@gmail.com 

http://www.kfsa.be/
mailto:focusspoor@gmail.com
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