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

Voorwoord van de voorzitter
Dit jaar 2020 is een om snel achter ons te laten. Eerst hadden we de verhuis uit ons lokaal
waar we vele jaren vertoefden. We vonden een mooi nieuw lokaal in café “de crawaett” Lille.
Maar veel plezier mochten we er nog niet aan beleven. Vanaf maart zaten we stevig in de
pandemie covid-19 en ging de horecasector op slot dus ook ons lokaal. Tot de zomer konden
we niet meer samen komen en daarna hadden we slechts enkele samenkomsten en dan ging
de horeca terug in een Lockdown. Die duurt op het moment van dit schrijven nog steeds voort.
Dat kan dus tellen voor ons 70 jarig bestaan. Maar we zouden focus niet zijn dat we voor dit
alles geen oplossing vonden. We hebben, ondanks alles, niet stilgezeten. Vier opdrachten
zetten ons aan het werk en dat viel zeer goed in de smaak. Ludo is daar de motor achter en
dit smaakt naar meer. Ook iets dat in dit jubileumjaar een domper op de feestvreugde was ons
jaarlijks salon, dat in december, niet kon doorgaan. Het bestuur besliste om dit dan online te
doen, met beelden uit de opdrachten die we dit jaar maakte.
Je ziet wat in dit jubileumjaar de pandemie aan negatieve invloed had op onze club. Daarom
kan 2021 enkel beter worden en nemen we terug een nieuwe echte start. De pandemie covid19 zal hopelijk snel verminderen of zelfs verdwijnen. Wat ik zeker wens is dat al onze leden er
ongeschonden uit komen en dat we in 2021 een boeiend fotojaar mogen kennen. Blijf gezond
en dit geldt ook voor uw naasten. Dan zien we elkaar terug in 2021 en maken we van 2020
een moeilijk jaar voor onze fotoclub.

Overzicht van de vergaderingen en activiteiten van het afgelopen
jaar
Donderdag 9 januari 2020: de statutaire vergadering.
Deze vergadering was meteen de allerlaatste die doorging in ons lokaal te Antwerpen
Centraal met een drankje en een klein hapje.
We konden het stopzetten van de huur toen alleen maar betreuren, we vonden na duidelijk
overleg met de leden een nieuwe deftige locatie te Lille.
Maar als we het nu bekijken: hoe erg we het ook vonden dat we ons lokaal moesten verlaten,
nu kunnen we vaststellen dat we blij mogen zijn dat het toen reeds gebeurde, want de meer
dan 300 spoorwegbedienden van Infrabel moeten ook het station verlaten in maart 2021. Wat
wil zeggen dat we dan nu tijdens de covid19-toestanden zouden moeten verhuizen.

Donderdag 6 februari 2020: verkenning nieuwe vergaderlocatie, de beste
beelden van 2019 bekijken en beoordelen, alsook de nieuwe locatie voor het
fotosalon 2020 gaan bekijken.
Er werd afgesproken hoe en wanneer we alles moesten inleveren voor het nationaal salon
2020. We bekeken ook nog een digireeks van 40 minuten met de beste beelden van 2019.

Donderdag 20 februari 2020: foto’s binnenbrengen voor het nationaal salon.
We bekeken de inzendingen van onze club voor het nationaal salon, zowel de digitale als de
afgedrukte foto’s.
Er werd ook uitgelegd hoe we de digitale beelden moesten aanpassen op de juiste resolutie.
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Donderdag 5 maart 2020: geplande praktijkvergadering maakte die dag plaats
voor een vergadering om te brainstormen over het plotse ontslag van de
voorzitter Etienne Van Hees.
De vergadering ging over het plotse ontslag van onze voorzitter Etienne Van Hees, dit plots na
een kleine aantijging aan zijn adres en de verplaatsingen die hem teveel werden, ook die met
de trein naar Antwerpen vernamen we.
Verder werd er gesproken hoe we verder moesten en op welke manier we alles moesten
oplossen.
Na die discussies en uiteenzetting van Hendrik liet Ludo nog een DVD van zoom.nl zien met
een 10-jaar overzicht van de meest voorkomende takken van fotografie.

Vanaf half maart 2020:
Dan sloeg jammer genoeg de coronacrisis toe, waardoor we niet meer konden en mochten
samenkomen.

Opdracht 1 & 2: opdracht 1 startte op 10 april en opdracht 2 op 29 april.
Om de clubwerking een beetje levendig te houden gaf Ludo de opdracht van een fotoketting.
Er waren 12 leden die inschreven voor deze opdracht. De omschrijving en de resultaten van
die opdracht kan je zien en lezen op onze website. Klik wel telkens bij de kettingopdrachten op
de foto en lees telkens de inspiratie van de fotograaf.

Donderdag 9 juli 2020: extra statutaire vergadering.
De vergadering wordt geopend om 18u door Hendrik Wouters.
Het is eindelijk gelukt elkaar terug te zien na een moeilijke coronaperiode.
Ludo gaf een overzicht van de gebeurtenissen van de vorige 6 maanden.
Dan volgde de verkiezing van 1 bestuurslid uit de 2 kandidaten, Jill behaalde de meeste
stemmen en is daarmee verkozen tot bestuurslid.
De fotoketting was reeds een succes, er hebben 12 leden meegedaan en er werd een 2de
versie aan gekoppeld.

Donderdag 16 juli 2020: het overlopen van de eventuele clubactiviteiten en ze al
iets verder uitwerken. Alsook voorbeelden van een nieuwe clubopdracht tonen.
De nieuwe voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord. Hij meldt ons dat de
vergaderingen voorlopig blijven doorgaan zoals gepland, rekening houdend met eventuele
aanpassingen die terug kunnen gebeuren in deze coronaperiode. We hoopten toen op een zo
best mogelijk scenario.
Ludo liet ons interessante foto’s zien over keukengerei en spiegels met spiegelbeelden.
Spiegels en spiegelbeelden zal onze volgende clubopdracht worden, dat werd er algemeen
beslist. Ook bekeken we beelden van verschillende leden die ook bleven fotograferen tijdens
de coronaperiode.
Als laatste heeft Ludo nog foto’s getoond over macrofotografie. Eddy heeft zeer goede uitleg
daarbij gegeven i.v.m. de mogelijkheden en de moeilijkheidsgraad van deze tak van fotografie.

Opdracht 3:
Ludo gaf de opdracht waar je spiegels en spiegelbeelden moest fotograferen. Er waren 9
leden die inschreven voor deze opdracht. De omschrijving en de resultaten van die opdracht
kan je zien en lezen op onze website.
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Donderdag 24 september 2020: bestuursvergadering.
Ook beelden van alle leden gemaakt tijdens de coronatijd, bleek belangrijk om te bespreken in
de toekomst. Alsook het voorstellen van onze leden wat ze doen in hun fotografie.
Er werd beslist om het lidgeld naar 25 euro te verhogen.
Een nieuwe spyder mocht aangekocht worden om het scherm te kalibreren.

Donderdag 1 oktober 2020: foto’s binnenbrengen en bespreken van de opdracht
spiegels en spiegelbeelden.
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. Achteraf bleek deze
beslissing de enige juiste te zijn.
Ludo beet als eerste de spits af met zich voor te stellen over zijn soort fotografie die hij
beoefend. Hij liet hiervan een 50-tal foto’s zien aan de leden.
Dan hebben we beelden van 9 leden bekeken over de opdracht “spiegels en spiegelbeelden”.
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.

Donderdag 22 oktober was de eerste vergadering die niet mocht doorgaan
wegens de stijging van de coronacijfers:
Deze avond was voorzien om de foto’s te bespreken van de twee fotokettingen met
commentaren van de leden erbij. Deze kan je nu bekijken op onze website onder “Opdrachten
2020”.

Opdracht 4:
Ludo gaf de opdracht die luidde: VEELkleurig / kleurRIJK met de nadruk op veel en rijk. Er
waren 11 leden die inschreven voor deze opdracht. De omschrijving en de resultaten van die
opdracht kan je ook zien en lezen op onze website.

Dinsdag 8 december 2020: de website:
Ludo had alle beelden en de bijpassende info van elke foto-opdracht van onze club verzameld
en naar onze webmaster Ronny Wullaert gezonden, Ronny heeft het prachtig op de website
geplaatst waarvoor een algemene dank u wel aan hem voor het knappe werk.
De online geplaatste opdrachten werden intussen al veelvuldig bekeken: de teller staat van
8 december tot 27 december op 417 keer voor de “fotoketting 1”, 311 voor de “fotoketting 2”,
342 voor de “spiegelopdracht” en 301 voor de opdracht “kleurrijk”.

Dan rest ons nog 2021:
Wat dat gaat brengen moeten we nog steeds afwachten, hopelijk kunnen we binnen enkele
maanden terug samen vergaderen. We zien dus wel.

Aan alle leden wensen we een prettige kerstperiode en een goed en gezond
“
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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
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