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

Een nieuw jaar is begonnen, laat ons hopen dat 2016
een fotogezind jaar wordt.

Fotoshoot Dans!Apen
Tijdens de cultuurraad in Antwerpen werd door Albert Grade en mezelf een contact gelegd
met de danseres die er die dag een optreden had. Zij gaf les in Park Spoor Noord bij
Dans!Apen. Gezien er opendeurdagen in het vooruitzicht waren werden er na overleg in de
club twee dagen genoteerd om langs te gaan.
Zodoende is op 13/12 een delegatie van 3 man foto’s gaan trekken van bewegende mensen.
Op 17/12 zouden we met 10 zijn. Tegen dat het zover was hadden enkelen al afgehaakt. De
avond zelf waren we met 2. Later bleek dat er nog 2 man stond te wachten in Antwerpen
Centraal, terwijl er eigenlijk afgesproken was aan Antwerpen Dam.
Op beide dagen zijn menige foto’s genomen als oefening van bewegend beeld.

Nieuwe Leden
Wij hebben er twee nieuwe leden bij. David Gyselaers en Jozef Poortmans hebben onze
rangen vervoegd. Zij leverden beide voor het nationaal salon reeds enkele werken in.
David en Jozef wij heten jullie van harte welkom en hopen je vaak te zien.

2

Focus Flits 66/1
KONINKLIJKE FOCUS SPOOR ANTWERPEN
JAAROVERZICHT 2015
We kwamen voor de eerste keer samen op 7 januari in 2015. In februari hadden we zoals
gewoonlijk onze statutaire vergadering bij Theo en Gerda thuis. Thierry Collet was uittredend
secretaris en niet herkiesbaar. Hij werd bij algemeenheid van stemmen vervangen door Henri
Van Beneden. Etienne Van Hees was ook uitredend en herverkiesbaar, hij unaniem
herverkozen. De draad van “Focus Flits” werd terug opgenomen en verscheen zelfs 4 keer in
2015.
Tijdens 2015 hadden we meerdere bestuursvergaderingen. Op 5 maart gaf Ludo Van de Ven
ons een uitleg omtrent lightpainting, met twee Chinese vrijwilligers. We leverden foto’s voor
een tentoonstelling in Profondeville, later werd ons verteld dat dit niet de beste voorstelling
was van alle foto’s.
Een uitstap naar het MAS werd ondernomen op 16 april, ’t was een avond met een beetje
regen. Toch werden er mooie foto’s genomen die avond.
Op 7 mei gaf Ludo Van de Ven op algemene vraag een voorstelling DVD van
basistechnieken. Spijtig dat zij die er om vroegen die avond afwezig waren.
Op 21 mei fotografeerden we erop los in het station, die we dan bespraken op 4 juni.
De jaarlijkse verbroedering bij familie Corluy vond plaats op 18 juli.
Freddy Van Vlaenderen gaf ons op 3 september een fotobespreking. Een leerrijke avond zo
bleek achteraf.
Op 7 en 8 november was er ons jaarlijks fotosalon. Een dag minder als voorheen maar
daarom niet minder als salon. Ondanks de kleine beschadiging aan de panelen aangebracht
door een collega die uitsluitend die deur wou gebruiken om de kantine te betreden, werd het
salon tijdig geopend.
Ons jaarlijks bezoek op 19 november aan het fotosalon van Fotorail Brussel kon natuurlijk niet
ontbreken.
Nadat Albert Grade en Henri Van Beneden de vergadering van de cultuurraad in Antwerpen
bezochten, werd er contact gelegd met een danseres om een shoot te regelen. Op 13 en 17
december bezochten enkelen onder ons het complex van Dans!Apen in park spoor Noord. Er
werden vele beelden gemaakt van bewegende personen, wat voor ons een goede oefening
was. De foto’s moeten nog bekeken en besproken worden in 2016.
Dat was 2015 in een notedop, hopelijk hebben jullie nog veel ideeën om 2016 in te gaan.
Antwerpen 21 januari 2016

Van Hees Etienne
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Verslag statutaire vergadering 21 januari 2016
Aanwezig: Etienne van Hees – Ludo Van de Ven – Henri Van Beneden – Eddy Gebruers Albert Grade
Marcel Nelis – Wim Corluy – Leo Corluy – Theo Janssens – Gerda De Meulder – Werner
Verheesen – Leo Geysels - Ronny Wullaert
De voorzitter opent de vergadering om 18u00. Sinds er vorig jaar werd beslist om de statutaire
vergadering en de nieuwjaarsreceptie samen te doen zijn wij hier in ons lokaal dit jaar. Het
jaaroverzicht wordt voorgelezen door de voorzitter. Ludo geeft ons een overzicht van het
financieel reilen en zeilen van de club.
Zoals voorzien zijn er dit jaar ook verkiezingen in het bestuur. Bij ontbreken van nieuwe
kandidaturen worden Henri en Ludo herverkozen met algemeenheid van stemmen.
Etienne brengt ons op de hoogte van het nieuws uit het technisch comité. De club van Namen
twijfelt om te stoppen en Doornik is al gestopt. Ook bij Charleroi is er twijfel. Verder doet hij
nog een woordje uitleg omtrent de overschakeling van het selectie en coördinatie comité naar
het huidige Technisch comité.
Als begin van de varia ronde stelt Etienne de vraag aan Gerda en Theo om nog een gezellig
samenzijn te mogen doen bij hen thuis. Zij stellen 20 februari voor om 16u00. De gebruikelijke
deelname in de kosten wordt gesteld op 25,00 euro per persoon. U ontvangt nog een
schrijven met de nodige gegevens.
Ons jaarlijks salon zal doorgaan op 29 – 30 en 31 oktober en wordt opgesteld op 28 oktober.
Op vraag van de club Nete en Aa zullen wij op 19 mei foto’s van deze club jureren. Er werd
voorgesteld om Maxim Piessen te contacteren voor een avond omtrent macrofotografie.
Albert stelde voor om de foto’s die sinds jaren hangen in de stations van Essen en AntwerpenBerchem terug te halen. Deze in Essen worden opgehaald door Etienne, voor Berchem wordt
nog afgesproken.
Verder werden enige ideeën ter sprake gebracht om dit jaar te doen, maar dienen nog verder
uitgewerkt te worden. Deze waren:
Studiofotografie (misschien best na de voordracht van Maxim Piessen)
Stilleven
Een digitale reeks maken
Les photoshop (dit is in de maak bij Ludo Van de Ven)
Uitstap MAS ( april of mei)
Uitstap omgeving fort II Wommelgem of fort III Borsbeek (in behandeling)
Wie nog ideetjes heeft laat ze weten, altijd welkom.
De voorzitter sluit de vergadering om 20u00.
Antwerpen, 21 januari 2016
Henri Van Beneden
Secretaris Koninklijke Focus Spoor Antwerpen
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Bestuursvergadering 03 maart 2016:
Op de bestuursvergadering werd beslist om een thema in te stellen voor de leden van onze
club.
Beslissing valt om te gaan voor “snelheid”. Het is de bedoeling om vanaf nu foto’s te maken
omtrent het thema, zoals jullie dat zien. Ieder maakt 5 foto’s die worden opgestuurd naar
rikvb2@gmail.com via mail of Wetransfer. Ten laatste op 10 september, dan worden deze
verzameld, niet getoond. Bedoeling is om als het er genoeg zijn de mening van een andere
club te vragen op een later datum nog te bepalen. Zend jullie foto’s in formaat 1920 x 1080
pixels (B x H). Zo zijn deze ideaal voor de beamer. Houd elk van U wel een groter resolutie, je
kan ze nog gebruiken voor het salon misschien. Vermeld bij elke foto je initialen en titel (bv
HVB – Race)

Agenda :
17 maart

Jurering foto’s van Argus Boom

19 maart

Jurering nationaal salon in Brussel (slechts voor opgegeven personen)

7 april

Bespreking foto’s Dans!Apen ( zij die erbij waren breng enkele foto’s mee
digitaal om te bespreken)

21 april

Voordracht macrofotografie door Maxim Piessen (zeer interessant)

5 mei

Deze dag vervalt omdat dit een feestdag is (O H Hemelvaart)

19 mei

Jurering foto’s van fotoclub Nete en Aa

2 juni

Deze dag vervalt omdat een gedeelte van de clubleden op uitstap zijn.

16 juni

Les photoshop gegeven door Ludo Van de Ven

30 juni

Deze dag wordt opengehouden voor een eventuele voordracht (nog in
onderhandeling)

1 september Bestuursvergadering
10 september Laatste dag om foto’s in te leveren omtrent thema Snelheid via mail of
wetransfer aan rikvb2@gmail.com
15 september clubavond
28-29-30 en 31 oktober Jaarlijks salon ( opbouw 28/10)
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Salons
ARFOC - ARENDONK Foto- en digitentoonstelling
Feestzaal De Garve, Park Deroissart, 2370 Arendonk
Zaterdag 12 maart 2016 om 19.30h projectie: 20.30h
Zondag 13 maart 2016 van 10 h tot 19 h
projecties: 11 – 14 – 16 - 18 h
maandag 14 maart 2016 van 9 h tot 13 h
Info: blockxl@gmail.com
Koninklijke foto- en digiclub DOKA Mol 67ste foto- en digisalon
CC 't Getouw , Molenhoekstraat, 2 , 2400 Mol
Open: Zaterdag 12 maart 2016 vanaf 10u00
Officiële opening: 12 maart 2016 om 19u30
Digitale projectie om 20u00
Open: Zondag 13 maart 2016 van 10u00 tot 20u00
Digitale projecties om 11u00, 14u00, 15u00, 16u00, 17u00 en 19u00
Vrienden van de fotografie vzw Fototentoonstelling TENTO 2016
Dorpshuis - feestzaal De Caters, Kerkstraat 22-24 te 2970 's-Gravenwezel
19 maart van 10u00 tot 18u00
Zondag 20 maart van 10u00 tot 18u00
Opgelet: nieuwe locatie, Kerkstraat schijf verplicht – vrije parkings op loop afstand
Koninklijke fotokring Imago Hamme vzw 61 ste club fotosalon
Feestzaal “Den Bond” – Kleinhulst 4 – 9220 Hamme
Opening zaterdag 19 maart 2016 te 15.00 uur
Eveneens open op 20 maart 2016 van 10.00 tot 18.00 uur
Projecties doorlopend tijdens het salon.
Van Cauteren Marc marc.v.c@skynet.be Tel 052 47 68 09
Hobby Club Lisp Lier Afdeling Digifoto 32ste Digisalon
Parochiezaal (lokaal 7) , Mechelsesteenweg 233 , 2500 Lier
Zaterdag 2 April 2016
Projecties om 15u en 19u
Zondag 3 April 2016
Projecties om 14u en 17u
Onze club zal tijdens dit salon enkel projecties geven en geen foto’s tentoonstellen.
Dit naar onze jarenlange traditie!

Meer salons vinden jullie nog in de nieuwsbrief van het FGA
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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

7

