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Foto voorpagina Flits:

De foto op de voorpagina van deze Flits is van het Centraal Station Antwerpen kant 
Kievitplein. 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 6 december 2018: 

Een bezoek aan het fotosalon van spoor Brussel. Een paar leden gingen reeds in 
de namiddag op bezoek, ’s avonds zakte een hele delegatie af naar Brussel. Vooral 
de gastfotograaf sprong er dit jaar echt wel uit. 

Donderdag 13 december 2018: 

Jureren van 56 digitale beelden van de fotoclub DIKA Kapellen

Aanwezig: Etienne Van Hees – Eddy Gebruers – Hendrik Wouters – Wim Corluy – Leo 
Corluy

We begonnen aan een aanvankelijke iets moeilijkere opgave: 56 digitale beelden jureren met 
het onderwerp “landschap”. Na enkele beelden met gelijke punten te herbekijken kwamen 
we tot een duidelijk resultaat en merkten we dat we toch wel op een vrij gelijke lijn zaten 
kwestie punten geven. Was ook weer een leerzame avond.  

Donderdag 20 december 2018: 

het bekijken van instructiefilmpjes over fotografie

Aanwezig: Etienne Van Hees – Henri Van Beneden – Ludo Van De Ven – Johan Torfs – 
Hendrik Wouters – Wim en Leo Corluy – Ronny Wullaert – Jill en Dirk – Werner Verheesen – 
Leo Geysels – Wim Corten 

Etienne gaf eerst een verslag van het technisch comité: de salons van spoor Antwerpen en 
spoor Brussel werden als succesvol beschouwd. Ook het nationaal salon in Oostende was 
een succes met een mooie opstelling en vergrotingen van de beelden die een medaille 
behaalde. Voor het nationaal salon van 2020 zal Antwerpen dit op zich nemen wat algemeen 
goedgekeurd werd. 

Na deze uiteenzetting toonde Ludo ons enkele filmpjes over fotografie, o.a.: drie 
basisprincipes van de fotografie, de verschillende camera-instellingen, fotografie voor 
beginners i.v.m. scherpstellen, een cursus over contrast en als laatste een kortfilmpje over 
“bokeh effecten met kerstverlichting”. Weer veel dingen in één keer om over na te denken. 

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 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: Rik Wouters – 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. 

 donderdag 21 februari: 
Gaat de eerste bestuursvergadering van 2019 door. Daar worden enkel de bestuursleden 
verwacht  tussen 16u00 en 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 die in de bestuurvergadering moeten besproken. Gelieve deze snel te mailen 
naar  focusspoor@gmail.com . Zo kan het bestuur een duidelijkere agenda samen stellen. 
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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



