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Foto voorpagina Flits : 
De foto op de voorpagina van deze Flits is van Jill Helsen, genaamd “Ooievaar in Sluis”. 
Geïnteresseerde leden mogen steeds een foto’s doormailen naar focusspoor@gmail.com voor 
opname in een volgend nummer. 
 
 

Verslag van de laatste vergaderingen 
 

Donderdag 16 juli 2020: het overlopen van de eventuele clubactiviteiten en ze al 
iets verder uitwerken. Alsook voorbeelden van een nieuwe clubopdracht tonen.  
 

Aanwezig: Wim Corluy, Eddy Gebruers, Leo Geysels, Werner Verheesen, Ludo Van 
de Ven, Rik Wouters, Jos Meubis, Johannes Torfs, Dirk Helsen, Gill Lermusieau, Theo 
Janssens,   
Verontschuldigd: niet van toepassing in de vakantieperiode  
 
De nieuwe voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord. Hij meld ons 
dat de vergaderingen voorlopig blijven doorgaan zoals gepland, rekening houdend 
met eventuele aanpassingen die terug kunnen gebeuren in deze coronaperiode. We 
hopen op het best mogelijke scenario.  
 
Voor het fotosalon wordt er nog gewacht tot eind augustus, begin september om 
hierover beslissingen te nemen  
Albert is terug uit het ziekenhuis en wil zich verder inzetten voor de club.  
Er is terug een overzicht gemaakt van de eventuele onderwerpen en uitstappen die in 
de toekomst gedaan worden en er zijn veel positieve reacties gekomen.  
Jill gaat informeren bij het kaartmuseum in Turnhout inzake de coronamaatregelen.  
We verwelkomen ook een nieuw lid Walter Verrycken.  
Om in de toekomst nieuwe leden toe te laten worden deze eerst uitgenodigd om aan 
een paar vergaderingen deel te nemen. Dan pas worden ze ingeschreven na het 
betalen van het lidgeld.  
Ludo liet ons interessante foto’s zien over keukengerei en spiegels met 
spiegelbeelden. Spiegels en spiegelbeelden zal onze volgende clubopdracht worden. 
Er kwam goede feedback over de belichting en de standpunten die genomen werden 
voor deze beelden. Het was zeker verrijkend kwestie ideeën.  
 
Na de pauze zijn er foto’s getoond van Leo, Werner, Jos, Johan en Eddy die tijdens 
de corona nog actief zijn gebleven. Een mooie inkijk hoe verschillend iedereen deze 
periode heeft beleeft.  
 
Als laatste heeft Ludo nog foto’s getoond over macrofotografie van de Nederlandse 
Paulien Bunskoek. Eddy heeft zeer goede uitleg daarbij gegeven i.v.m. de 
mogelijkheden en de moeilijkheidsgraad van deze tak van fotografie.  
 
Het was weer een leerzame vergadering vonden verschillende leden.  
 
 
Donderdag 24 september 2020: bestuursvergadering.  
 
Aanwezig: Eddy Gebruers, Ludo Van de Ven, Rik Wouters, Gill Lermusieau  
Verontschuldigd: Albert Grade en Leo Geysels 
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Het eerste punt van de vergadering was of we terug kunnen opstarten met 
vergaderen. En er werd beslist: 
 
Op donderdag 1 oktober “om 18u30” bespreken we de spiegelbeelden van de 11 
deelnemers die zich engageerden voor deze opdracht. We bekijken en beoordelen 
deze beelden, we vragen de maker ook om er een beetje uitleg bij te geven bij het 
zien van hun beelden.  
Lijkt het de moeite om deze beelden te laten jureren? Is de kwaliteit voldoende, dan 
laten we ze jureren door een andere fotoclub.  
Kan je als deelnemer van de spiegelopdracht deze avond niet aanwezig zijn. Gelieve 
dan tijdig uw beelden te mailen of via WeTransfer te zenden aan Ludo 
detel@telenet.be. We vragen wel de originele beelden en de bewerkte versie te zenden 
of mee te brengen.  
Een 4-tal beelden origineel en de bewerkte versie zijn voldoende. Maar wees er tijdig 
bij anders zitten ze niet bij de te jureren beelden.  
 
Op donderdag “22” oktober “om 18u30” gaan we de fotoketting deel 1 en deel 2 
bekijken en bespreken. We bekijken de beelden van de 12 leden die eraan 
deelnamen. Ook zien we dan of er al zicht is om eventueel ons fotosalon te 
organiseren dit jaar? 
 
Ook beelden van alle leden gemaakt tijdens de coronatijd, nieuwe beelden van leden 
die vorige keer niets bijhadden over die periode zijn die dag meer dan welkom! 
 
Belangrijk: door de hogere vaste kosten voor de clubwerking en gelet op huur die we 
moeten betalen voor ons lokaal willen wij een aanvaardbare verhoging van het lidgeld 
doorvoeren. Vanaf 2021 zal deze 25 euro per lid bedragen.  
Welk zijn deze vaste kosten: BREEDBEELD verzekering voor alle leden en de 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, het jaarlidgeld voor de AVF, FGA en 
telkens de huur van het vergaderzaaltje.  
 
Een uitstap naar het kaartenmuseum kan niet doorgaan. Jill nam informatie bij het 
kaartenmuseum in Turnhout. De vaste kosten voor een gids, de rondleiding van de 
historische drukpers en de dossierkosten bleken reeds op te lopen tot 105 euro. Dan 
spreken we nog niet over de inkomprijs per fotoclublid. Er is ook een beperking van 10 
personen per groep.  
 
Er werd ook beslist om een nieuwe spyder aan te schaffen om het scherm te 
kalibreren.  
 
 
Donderdag 1 oktober 2020: foto’s binnenbrengen en bespreken van de opdracht 
spiegels en spiegelbeelden.  
 
Aanwezig: Leo Corluy, Wim Corluy, Eddy Gebruers, Ludo Van de Ven, Rik Wouters, 
Jos Meubis, Johannes Torfs, Marcel Nelis, Dirk Helsen, Gill Lermusieau, Theo 
Janssens  
Verontschuldigd: Leo Geysels, Werner Verheesen, Wim Corten, Albert Grade 
 
Hendrik opende de vergadering met een toelichting waarom we besloten hebben om 
ons fotosalon niet te laten doorgaan in deze moeilijke en onvoorspelbare periode. Alle 
aspecten waren overwogen. Ludo had zijn licht opgestoken bij verschillende clubs die 
zelf ook geen salon gingen organiseren uit angst voor de eventuele gevolgen.  
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Daarna beet Ludo de spits af met zich voor te stellen over zijn soort fotografie die hij 
beoefend. Hij liet zien met wat hij bezig was en is op gebied van fotografie en liet 
hiervan een 50-tal foto’s zien aan de leden.  
De volgende die aan bod komen op de volgende bijeenkomst zijn Jill en Eddy. Zo 
gaan we het hele rijtje af zodat ieder aan bod kan komen.  
 
Dan hebben we beelden bekeken over de opdracht “spiegels en spiegelbeelden”. De 
volgende leden hadden foto’s mee van deze opdracht of zonden ze eerder al door 
naar Ludo: Eddy Gebruers, Ludo Van de Ven, Rik Wouters, Jos Meubis, Johannes 
Torfs, Dirk Helsen, Gill Lermusieau, Werner Verheesen en Albert Grade.  
De commentaren van de aanwezige leden waren over het algemeen heel positief al 
vonden de leden het toch wel een moeilijke opdracht omdat ze even uit hun 
comfortzone moesten komen. Dat maakte het juist zo boeiend om te doen.  
 
Johan had ook beelden bij van keukengerei, welke goed in beeld waren gebracht en 
ook nog enkele beelden uit zijn coronatijd.  
 
Daarna zagen we nog enkele beelden van Theo die zich een vrije opdracht had 
aangemeten. Van de andere leden hadden we geen reactie gekregen i.v.m. een 
eventuele opdracht die ze wilde aanvaarden.  
 
Ludo liet nog een korte digi-reeks zien van foto’s die prijzen wonnen in “Comedy-
Wildlife-foto-Awards”. Lachwekkende dieren/natuurfoto’s die op de juiste moment 
genomen werden.  
 
Ook liet Ludo nog een voorbeeld zien van hoe je een foto die je op straat neemt soms 
beter kan kadreren door goed te kijken voor je afdrukt. Dit werd geïllustreerd door 5 
voorbeeldjes.  
 
 

Agenda:  
 

-donderdag 22 oktober 2020 om 18u30: de foto’s bespreken van de twee 

fotokettingen met commentaren van de leden erbij. De leden die nog geen foto’s 
meebrachten van tijdens de coronatijd, gelieve hier werk van te maken zodat we ook 
jullie werken kunnen bekijken. Maar!! We beginnen eerst met het voorstellen van twee 
clubleden en hun soort fotografie, dit keer zijn Jill en Eddy aan de beurt.  
 

-donderdag 5 november 2020 om 18u30: Ludo gaat uitleg geven over hoe je 

een flits kan gebruiken.  
 

-donderdag 19 november 2020 om 18u30: Eddy gaat uitleg geven, in theorie en 

praktijk, over macrofotografie.  
 

LET OP: voor deze drie donderdagen oktober en november is het verplicht 

inschrijven via mail op focusspoor@gmail.com . We moeten vanaf nu tafels per vier 
maken en laten ons mondmasker zoveel als mogelijk op tijdens de clubavond.  
Aan de hand van de inschrijvingen kunnen ze dan de tafels “op voorhand” klaarzetten 
voor de desbetreffende vergadering.  
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KONINKLIJKE LIEFHEBBERS FOTO & CINEKRING  

 
FOCUS SPOOR 

 
ANTWERPEN 

 
 
Lokaal :  cafè "De Crawaett" 

Poederleeseweg 2A (parking kerkplein) 
  

Bijeenkomsten: iedere 1ste en 3de donderdag van de maand. 
 
Telefoon : 014/88 30 58   
 
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 :  Wouters Hendrik 
   
   Kerkstraat 9 
 
   2275 Lille 
 
 
VOORZITTER    SECRETARIS 
 
Wouters Hendrik     Lermusieau Jill 
 
0495/23 52 79    03/711 20 56 
 
 
PENNINGMEESTER 
 
VAN DE VEN LUDO 
 
014/ 23 08 53 
 
 

www.kfsa.be            focusspoor@gmail.com  

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

