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Foto van de voorpagina: 
De foto op de voorpagina van deze Flits is van Johan Torfs, een mooi beeld van het 
begijnhof te Lier. Geïnteresseerde leden mogen steeds een foto mailen naar 
focusspoor@gmail.com voor opname in een volgend nummer. 
 
 

Voorwoord van de voorzitter 
 

Bijna 2 jaar hebben we elkaar slechts voor een kortstondige periode ontmoet. De 
wereld stond stil en veranderde ons sociale leven. Voor Focus Spoor was dit niet het 
geval. Ons clubleven viel niet stil. We organiseerden verschillende fotografische 
opdrachten. Aan deze beleefden we toch veel plezier. Ludo was de organisator van dit 
gegeven en stak hier veel tijd in. Hierdoor bleef onze club toch actief bezig met 
fotografie. Daarom ben ik zeer blij dat ik een deel uitmaak van Focus Spoor. Hopelijk 
komen er de volgende maanden terug enkele versoepelingen, zodat we terug kunnen 
keren naar het “oude normale”. Zo kunnen we elkaar terug ontmoeten en op een 
actievere manier werken rond fotografie. Eventueel kunnen we misschien dromen van 
een fotosalon. Wat er allemaal gebeurde en staat te gebeuren lees je in deze en 
volgende flitsen. Ik zie dat we een echte groep zijn en fotografie ademen.  
Nogmaals bedankt Ludo voor je niet aflatende inzet de vorige maanden. Aan de leden 
bedankt voor je deelname aan de opdrachten. Het waren mooie werken die 
gebeurden met veel inzet. 
 

 

Verslag van de laatste vergaderingen 
 
We maakten voor deze editie een uitzondering omwille van de coronacrisis. We 
mochten niet bijeenkomen dus besloten we om Flits 1 en 2 samen te voegen.  
Dit jaar werd ons ook gevraagd om onze fantasie en fotografiekunst te gebruiken. Dit 
deden we door nieuwe opdrachten uit te voeren.  
 
Opdracht 1 van 2021 was “Stilleven”. Ludo (de bedenker van de onderwerpen) vroeg 
op 31 januari wie er wilde deelnemen. 11 personen schreven zich hiervoor in. Op 2 
februari gingen we van start. Voor deze opdrachten konden we onze fantasie de vrije 
loop laten. De foto’s werden ingestuurd voor 3 maart. Nadien worden ze gejureerd en 
later worden ze getoond. 
 
Opdracht 2 van 2021 was “Typologie”. Ludo had voor deze opdracht een nieuw 
voorstel klaar. 
In de mail aan de ingeschreven leden gaf hij verschillende ideeën over typologieën. 10 
deelnemers besloten de uitdaging aan te gaan. Een mooie opkomst voor toch wel een 
moeilijkere opdracht. Op 20 maart gaven we het startsein. Voor vrijdag 23 april 
moesten de opdrachten ingeleverd worden. 
 
De skypevergadering van 20 mei: 
 

Ludo heeft een uitnodiging gestuurd naar alle deelnemers van de 1ste opdracht 
“Stilleven”. Alle foto’s van deze opdracht werden getoond samen met de commentaar 
van de jurering. Daarna werden deze besproken in de groep. Het waren mooie foto’s 
waarbij ook goede ideeën zaten. We leerden veel bij van elkaar door deze opdracht. 
De jurering gebeurde door Lus Joosten van de fotoclub JEP-Deurne. 
 

mailto:focusspoor@gmail.com


 

Flits 71/1-2  Pagina | 3  
 

Opdracht 3 van 2021 is “Sequentie”. Op 24 mei werd deze opdracht voorgesteld door 
Ludo. Hij besprak deze eerst met Wilfried Debergh. Hij is lid van de fotoclub 
Broechem. Dit was om te zien of het haalbaar was voor de leden.  
12 personen schreven zich in. Op 5 juni kregen de ingeschreven leden het startsein 
met bijhorende uitleg en voorbeelden van de opdracht.  
 
De skypevergadering van 3 Juni: 
 

Rik opende de vergadering met de hoop dat we eindelijk in juli terug kunnen 
samenkomen. 
De leden die aan die de opdracht meewerkten, werden uitgenodigd door Ludo op 
deze skypevergadering. De beelden van de opdracht typologie werden allen getoond 
door Ludo. Nadien werden ze nogmaals één voor één getoond, dit met de 
commentaar van de 2 personen die de beelden beoordeelden. Over deze opdracht is 
veel nagedacht en er kwamen zeer interessante ideeën uit.  
De jurering (beoordeling) gebeurde door de voorzitter en secretaris van de fotoclub 
ARFOC Arendonk.  
 
In verband met de volgende vergaderingen, Ludo en Hendrik kregen nieuws van de 
Crawaett dat hij de zaal permanent zal verhuren. Dit om het hoofd boven water te 
kunnen houden. De café blijft met terras, maar de zaal is niet meer voor anderen te 
huur.  
 
Ludo is op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Hij contacteerde een zestal 
mogelijke plaatsen om terug te kunnen vergaderen. Na verscheidene 
telefoongesprekken, kwam hij bij een vergaderzaaltje in Poederlee. Namelijk de 
vergaderruimte van het parochiecentrumcomplex Mollenhof.  
Hendrik en Ludo gingen op verkenning door er een terrasje te doen. Zo konden ze 
alles even bespreken.  
Het resultaat hiervan kan je zien op de website van het Mollenhof Poederlee. Er is 
voldoende parkeergelegenheid. 
 
Het vergaderzaaltje is iets minder luxueus, maar het zal deels vernieuwd worden in 
augustus. Het zaaltje is gratis voor verenigingen. We legden de vergaderdonderdagen 
reeds vast voor de rest van het jaar.  
Volgende datums zijn reeds gereserveerd:  
 
- 1, 15 en 29 juli   
- 16 en 30 september  
- 7 en 21 oktober   
- 4 en 18 november 
- 2 en 16 december 
 
(Deze datums gelden enkel indien het overlegcomité de coronamaatregelen 
versoepeld. We houden jullie verder op de hoogte.)  
 
 
Nog een laatste nieuwtje, .. .. heet van de naald:  
Johan Torfs en Jos Meubis hebben beiden 5 aanvaarde werken op het fotofestival 
“Lens op/de Mens”. Je kan de werken bekijken tijdens dat festival, dat grotendeels 
buiten doorgaat in Pelt. Zeker de moeite waard om te bezoeken bij mooi weer. 
Voor meer info: https://fotofestivalpelt.be/nl/  
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KONINKLIJKE FOTOCLUB  
 

FOCUS SPOOR 
 

ANTWERPEN 
 
 
Lokaal :  Parochiecentrum "Mollenhof" 

Lichtaartsesteenweg 1 te 2275 Poederlee (Lille) 
  

Bijeenkomsten: iedere 1ste en 3de donderdag van de maand. 
 
 
AANGESLOTEN BIJ : 
 
  * Werken voor Sociale Solidariteit NMBS 
  * Antwerpse Verbroedering van Fotokringen (nr. 055) 
  * BREEDBEELD (AW 03020) 
  * Fotogroep Antwerpen (nr. 040) 
 
 
ARGENTA :   BE22.9796.1207.4247 
 
 
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  
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