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

17 maart 2016: Jurering foto’s Argus Boom
Aanwezig: Ludo Van De Ven – Eddy Gebruers – Marcel Nelis – Henri Van Beneden – Wim
Corluy – Leo Corluy – Leo Geysels – Werner Verheesen – Theo Janssens – Hendrik Wouters
– Stephen Cook.
Argus Boom leverde ons 52 foto’s om uit te kiezen. Zij wilden eigenlijk indelen in drie reeksen.
Uitstekende – zeer goede en goede beelden. Daarvan wilde ze elk de eerste drie.
Wij hebben gewoon alle beelden punten gegeven en zo een lijst opgesteld om hun idee uit te
werken. In vijf groepjes van 2 of 3 leden gaven we punten die achteraf samengevoegd
werden.
Nadien hebben we de lijst van onder naar boven afgelopen om een klein commentaar op
papier te zetten, zodat Boom toch wist waarom ze die plaats kregen.
Het was een interessante avond met enkele mooie beelden.

7 april 2016: Bespreking foto’s Dans!Apen
Vijf leden hebben ter plaatse geweest om foto’s te maken tijdens de opendeur dagen bij
Dans!Apen. Dit is een organisatie van stad Antwerpen op park spoor Noord die danslessen
geven aan jong en oud. Via een van de danseressen die we contacteerden op de cultuurraad
vorig jaar bracht ons op het idee om daar beelden te gaan maken. Voornamelijk als oefening
op bewegende beelden.
Elk had tussen de 10 a 20 foto’s geselecteerd die werden getoond en besproken. Ieder gaf toe
dat het niet makkelijk was om degelijke beweging in de foto’s te brengen. Over het algemeen
waren we allen tevreden maar toch niet volledig voldaan. Zoals afgesproken werden de foto’s
ter beschikking gesteld van Dans!Apen, wij zouden er niets mee doen. Misschien dat er
binnenkort een foto door ons genomen op hun website beland.
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21 april 2016: Voordracht macrofotografie door Maxim Piessen
Aanwezig: Etienne Van Hees – Ludo Van De Ven – Eddy Gebruers – Jozef Poortmans – Leo
Corluy – Wim Corluy – Hendrik Wouters – Henri Van Beneden
Nadat Maxim Piessen zich kort voorstelde begon hij zijn voordracht aan de hand van een PPS
met veel mooie foto’s. Hij vertelde ons reeds op zesjarige leeftijd te zijn aangetrokken door
insecten en deze te fotograferen.
Wat begon met een simpele camera groeide uit tot een passie met degelijk materiaal. En dat
het een echte passie is die insecten kon hij ons heel duidelijk maken. Hij houd sinds die jonge
leeftijd een eigen terrarium met bidsprinkhanen en had door de jaren menige insecten in huis.
Tijdens de presentatie legde Maxim duidelijk uit hoe hij bepaalde foto’s had genomen. Gezien
hij zoals gezegd reeds van zeer jonge leeftijd mee bezig was, had hij niet steeds de ideale
middelen om de beelden vast te leggen. Zo vertelde hij foto’s te hebben genomen met behulp
van een blaadje keukenrol of een yoghurt potje. Maar wat hij daarmee bereikte was
formidabel.
Maxim heeft tot op heden al in de krant gestaan en op tv geweest. Op zijn website kan je
steeds info vinden omtrent workshops die hij geeft met zijn collega.

19 mei 2016: Jurering Nete en Aa (deel 1)
Aanwezig: Etienne Van Hees – Ludo Van De Ven – Eddy Gebruers – Ronny Wullaert – Jozef
Poortmans – Henri Van Beneden – Wim Corluy – Leo Corluy
Gezien het talrijke aantal van foto’s om te jureren werd beslist om dit in twee avonden te doen.
Heden doen we de geprinte versies van zwart/wit en kleur. We gaven punten op 100
individueel en een groepje van vier. Omdat het met de geprinte versie iets onhandig zou
worden in ons lokaal werd er uitgeweken naar zaal Bogaert, waar we alle foto’s per serie
konden open leggen. De twee reeksen werden beoordeeld en van commentaar voorzien in
groep. Alles verliep heel vlot zodat het niet te laat werd.

26 mei 2016: Jurering Nete en Aa (deel 2)
Aanwezig: Ludo Van De Ven – Eddy Gebruers – Henri Van Beneden – Wim Corluy – Leo
Corluy – Marcel Nelis – Hendrik Wouters
Dit tweede deel gingen we de digitale reeks jureren. De foto’s waren spijtig genoeg in
verschillende formaten geleverd, wat sommige foto’s moeilijk te bekijken maakte. Ook hier
weer door zes partijen beoordeeld op 100 punten. De 28 foto’s werden vlot bekeken en van
punten en commentaar voorzien.
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Agenda:
16 juni

Les photoshop door Ludo

30 juni

Nog een vrije datum voor eventuele voordracht

1 september Bestuursvergadering
10 september Laatste dag inleveren foto’s thema snelheid
28 oktober

Opbouw jaarlijks salon

29-30-31 okt Jaarlijks salon

Salons:

KONINKLIJKE FOTOCLUB MERKSEM Jaarlijkse Fototentoonstelling Kasteel
Bouckenborgh Bredabaan 555 2170 Merksem Vernissage op Vrijdag 02 september 2016 om
20:00u Zaterdag en Zondag open vanaf 10:00u tot 17:00u

Koninklijke Fotoclub FOCUS Meerhout 54ste CLUBSALON Gemeentelijke Basisschool De
Duizendpoot, Schoolstraat 1 - 2450 Meerhout Officiële opening met receptie op zaterdag 17
september om 19 uur. Open op zaterdag 17 september vanaf 14 uur. Projecties op zaterdag
om 15 uur en na de receptie. Open op zondag 18 september vanaf 10 uur tot 20 uur.
Projecties op zondag om 11 uur, 15 uur en 18 uur.

Revaf Enter the art of photography Jaarlijkse fototentoonstelling Vleeshuis Grote Markt Lier
Opening: Vrijdag 23 september 2016 20:00 Vrijdag 30 september 14.00 tot 22.00u Zaterdag
24 september1 oktober 10.00 tot 18.00u Zondag 25 september en 2 oktober10.00 tot 18.00u
Donderdag 29 september 14.00u tot 22.00u Contact adres ; Revaf / sec, Volckaerts Lutgarde,
0477 77 64 43 http://www.revaf.be
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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
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