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Foto voorpagina Flits:
De foto op de voorpagina van deze Flits is ter nagedachtenis van Gilberte Van Rompuy de
echtgenote van Albert Grade onze erevoorzitter van Focus Spoor. De foto werd aangeleverd
door Ludo. Hij ontving tevens een vraag om een korte dankwoord van Albert en de kinderen
over te maken, zodat we deze in de flits kunnen plaatsen. Langs deze weg betuigen we
nogmaals onze oprechte deelneming bij dit verlies voor de familie. Gilberte heeft zich jaren
ingezet voor Focus en was een zeer gewaardeerd lid en vriendin voor vele in de Club en
daar buiten.
Hier volgt een dankwoord van Albert en de kinderen:
Langs deze weg willen wij iedereen van harte bedanken voor de talrijke aanwezigheid en de
blijken van medeleven tijdens de afscheidsviering van Gilberte Van Rompuy, echtgenote van
Albert, moeder van Miriam en Peter, bomma van Vincent en Tanee.
Voor Gilberte werd de weg stilaan moeilijker en de stap steeds trager. Wij hebben er alles
aan gedaan om haar alle comfort te geven die ze nodig had. Het was niet altijd makkelijk,
maar we hebben haar zo goed mogelijk begeleid naar een menswaardig en mooi einde.
De vele kaartjes en het mooie bloemstuk van de club zijn voor ons een steun en een teken
dat ze door ieder graag gezien werd. We zullen haar niet vergeten, maar wel de mooie
herinneringen aan haar blijven koesteren. Bedankt voor alles.
Albert Grade & kinderen

Verslag fotoclubavonden:
Donderdag 13 juni 2019 - Bespreken van de opdracht van januari “mistig” en de
opdracht van 2 mei “standpunten, perspectieven en andere fotografieregels”.
Aanwezig: Leo Corluy – Wim Corluy - Eddy Gebruers – Leo Geysels - Albert Grade - Ludo
Van de Ven - Etienne Van Hees - Ronny Wullaert - Wim Corten – Werner Verheesen – Henri
Van Beneden - Marcel Nelis – Gill Lermusieau
Verontschuldigd: Rik Wouters, Johannes Torfs en Jos Meubis
Als eerste deel van de avond werden de beelden “mistig” van 11 leden bekeken en
beoordeeld. Er kwamen enkele beelden uit die goed bedacht werden gemaakt, maar als we
het totaalpakketje bekeken kregen we toch de indruk indien we deze lieten jureren door Dika
Kapellen, dat we ons dan een beetje belachelijk gingen maken. Deze beslissing werd
genomen door de aanwezigen van het bestuur. Het kwam vooral door de moeilijkheidsgraad
van de opdracht, maar daar kozen we wel zelf voor.
Tweede deel van de avond: de opdrachten die Ludo op 2 mei gaf werden bekeken:
standpunten, compositieregels, perspectieven enz.. Er waren verassende beelden bij, de
meeste hadden de opdrachten goed begrepen. De beelden werden degelijk besproken. 2
leden lieten weten dat ze de beelden later zouden indienen om een bepaalde reden en
jammer genoeg kregen we geen beelden binnen van 2 leden. Nochtans kregen die een paar
dagen voor 5 juni nog een herinnering gestuurd dat ze tijdig moesten binnenkomen en op
welke manier. Jammer.
Als totale verassing kwam zelf één lid reeds af met foto’s om al te bespreken voor eventueel
op het salon te projecteren. Tof.
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Donderdag 27 juni 2019 - Opkuis van het lokaal
Aanwezig: Leo Corluy - Eddy Gebruers - Albert Grade - Ludo Van de Ven - Etienne Van
Hees - Rik Wouters - Henri Van Beneden - Gill Lermusieau - Dirk Helsen
Verontschuldigd: Leo Geysels
Oorspronkelijk was het de bedoeling om alleen het lokaal op te rommelen en op te kuisen,
maar op het laatste moment kreeg Ludo nog een mooi aanbod om 2 oude bureau’s te
bekomen. 2 bureau’s, afdankers uit het tekenbureau die je in verschillende vormen kan
samen stellen. Door deze reden, (een meevaller), konden we pas beginnen rommelen en
opkuisen nadat dit meubilair geplaatst was. We hebben goed kunnen opruimen, afval
kunnen afvoeren naar de afvalcontainers in de Ploegstraat en kunnen poetsen. Bedankt
aan alle helpers.
Agenda (voor de maanden september en verder):
Donderdag 5 september 2019:
Ieder lid krijgt in deze eerste ronde reeds de kans om beelden te laten zien die hij of zij op
het salon wil hangen. Net zoals vorig jaar kiezen we in de binnenkant van het salon (kant
van de bezoekers) voor ieder 3 beelden op maquettekarton.
Deze 3 beelden dienen een reeksje te vormen kwestie onderwerp, kleur in de beelden of
dergelijke, zodat het een totaal samenhangend geheel is. Op de achterkanten van de
panelen kunnen eventueel nog foto’s in kaders of op andere manieren met een beetje meer
vrijheid.
Breng dus in die eerste ronde reeds je beelden mee, dan kunnen ze besproken worden
door de leden, als indicatie een keuze gemaakt worden door de leden indien er meerdere
beelden zijn en aanvullend tips gegeven worden door de leden om nog eventuele
verbeteringen aan te brengen. De beelden die al dadelijk in orde zijn om te printen kunnen
reeds in de loop van de dagen erna al geprint worden.
Ook reeds beelden voor de digitale clubreeks kunnen al bekeken worden. Wees er tijdig
mee zodat het maken van de clubreeks kan gestart worden.
Donderdag 12 september 2019:
De tweede ronde van het bekijken van beelden van de leden, op dezelfde wijze als
hierboven beschreven. (zie donderdag 5 september)
Donderdag 19 september 2019:
De derde en hopelijk laatste ronde voor de te printen beelden.
De beelden voor de clubreeks moeten vandaag binnen zijn.
Donderdag 26 september 2019:
De vierde en allerlaatste ronde voor de laatkomers en verder printen van de beelden.
Opplakken van de beelden, bijsnijden, inkaderen enz.. ..
Dan ieder zijn beelden nog inpakken met de naam vermeld op het pakketje.
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Donderdag 3 oktober 2019:
Alles voor het salon moet dan reeds klaar zijn, de digitale reeks is eventueel al klaar, de
cataloog ook. Die avond de laatste hand leggen aan de salonvoorbereiding.
Zoals in vorige flits reeds vermeld: !!! Op 3 oktober moet alles af zijn en wordt er niets
meer binnen gebracht !!!
Donderdag 24 oktober 2019:
Ieder brengt digitale foto’s mee die hij vond op internet, kopieerde uit een boek of eender waar
vandaan haalde. Foto’s (of fotografen) waar hij of zij naar opkijkt, beelden die hij of zij ook zou
willen kunnen maken, beelden die ons een woaw effect geven. Al die beelden gaan we dan
bespreken, onze mening er eventueel over geven en hopelijk is dat weer een leerzame avond
voor de aanwezigen.
Vrijdag 8 november 2019:
Gaan we het salon opstellen, verdere info zullen jullie nog tijdig ontvangen voor die dag en de
daaropvolgende dagen.
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: Bestuurs en Clubavond 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.
Donderdag 5 December- Uitstap naar Fotosalon Brussel:
Afspraken hierover volgen later op vergadering van 21 November

**** Verdere agenda in de volgende flits ****
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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)
* Breedbeeld (AW 03020)
* Fotogroep Antwerpen (nr. 040)
ARGENTA : BE22.9796.1207.4247
Ere-Voorzitter :

Grade Albert
0474 78 33 77

Contactadres :
VOORZITTER

SECRETARIS

VAN HEES ETIENNE

WOUTERS HENDRIK

Privé: Dynastielaan 23 bus

0495/235.279

8660 De Panne
0471 82 64 67
PENNINGMEESTER
VAN DE VEN LUDO
03 204 23 91
www.kfsa.be

focusspoor@gmail.com
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