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Foto van de voorpagina: 
De foto op de voorpagina van deze flits is van Jill Lermusieau. Geïnteresseerde leden 
mogen steeds een foto doormailen naar focusspoor@gmail.com voor opname in een 
volgend nummer. 
 
 
 

Verslag van de laatste vergaderingen 
 
Even een korte samenvatting. Op 24 juni was er een bestuursvergadering in het 
Mollenhof en op 15 juli was er een statutaire vergadering. 
 
 
Op 29 juli hebben we onze eerste clubuitstap gedaan naar Turnhout. 
 
Acht personen hebben zich ingeschreven waarvan vier personen zich moesten 
verontschuldigen wegens ziekte o.a. coronaprik, een geknelde zenuw enz... 
Ludo, Eddy, Johan en Jill hebben een mooie wandeling door Turnhout gemaakt. 
We hebben enkele interessante plekjes bezocht waar we mooie foto’s namen. 
 
 
De skypevergadering van 5 augustus: rond de opdracht Sequentie. 
 
Aanwezig: Johan Torfs, Hendrik Wouters, Ludo Van de Ven, Werner Verheesen, 
Marcel Nelis, Dirk Helsen, Jill Lermusieau, Eddy Gebruers en Ronny Willaert. 
 
De vergadering werd geopend door Rik met een paar mededelingen. 
Daarna toonde Ludo alle 97 beelden van de opdracht sequentie. Hij gaf de uitleg van 
Wilfried Debergh, die de beelden beoordeelde.  
De commentaren waren onder andere: een goed tot mooi concept, goede belichting 
en zeer uitgebreide fantasie van de deelnemers. 
 
Er werd ook gevraagd om de beelden van de opdracht minimalisme voor 23 augustus 
in te leveren.  
Ook deelde men ons mee dat er een mobiele flits op batterijen aangekocht werd, een 
godox AD 600w met ingebouwde ontvanger. Ludo en Rik gaan deze testen.  
  
De skypevergadering eindigde rond 22u00. 
 
 
Op 1 september is het bestuur de zaal gaan verkennen. 
 
Ludo Van de Ven, Eddy Gebruers, Rik Wouters en Jill Lermusieau gingen in 
Wechelderzande de zaal De Zandfluiter verkennen. Leo Geysels verontschuldigde 
zich hiervoor. De zaal werd reeds vastgelegd en Ludo betaalde reeds een voorschot.  
Onze tentoonstelling zal doorgaan op 23 en 24 april 2022.    
 
De ruime zaal met aansluitend een kleinere aanpalende zaal, telkens voorzien van 
een toog werd door allen goed bevonden. Er kunnen eventueel 16 panelen van 2 
meter geplaatst worden. Als er meer zicht is op het fotosalon, zal Ludo een plannetje 
voorzien met de indeling van de zaal met de panelen.  
In beide zalen kunnen we een dertigtal tafels en/of vijftien partytafels voorzien voor 
consumptie.  
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Op 5 september uitstap naar fort 7 in Wilrijk. 
 
Aanwezig : Rik Wouters, Ludo Van de Ven, Eddy Gebruers, Jill Lermusieau, Dirk 
Helsen en Ronny Wullaert. 
 
We zijn om 9u00 vertrokken door het natuurpark met de gids van natuurpunt. Dit om 
natuurfoto’s te nemen. We hebben enkele bijgebouwen bezichtigd zoals de 
kruidkamer, de opslagruimte van de munitie en de hoogspanningscabine. 
Daarna konden we vrij fotograferen in het fort zelf, waar er vele kamers te zien waren. 
We kwamen ook verschillende interessante zaken tegen om op beeld vast te leggen. 
Om 12u15 eindigde onze bezichtiging. Later zullen er foto’s getoond worden op een 
vergadering. 
 
 
Vergadering van 16 september 2021. 
 
Aanwezig: Ludo Van de Ven, Eddy Gebruers, JohanTorfs, Rik Wouters, Leo Geysels, 
Werner Verheesen, Jos Meubis, Jill Lermusieau en Dirk Helsen.  
Verontschuldigd: Frank Hautman. 
 
Om 19u00 opende de voorzitter de vergadering met enkele mededelingen.  
-De vergaderingen gaan vanaf nu steeds door in de vernieuwde vergaderruimte van 
het Mollenhof te Poederlee. 
-Theo Janssens heeft een mail gestuurd dat hij de club verlaat en meer van de vrije 
tijd gaat genieten. De voorzitter heeft een bedanking gestuurd voor de jarenlange 
samenwerking. 
-Ludo heeft een mededeling gedaan over de tentoonstelling die doorgaat volgend jaar 
op 23 en 24 april. Er wordt gevraagd om nu reeds foto’s te maken of op te zoeken die 
kunnen voorgesteld worden op de vergaderingen. De foto’s zouden tegen december 
moeten binnen zijn zodat we tijdig kunnen beginnen met afprinten.  
Dit zal op verschillende tijdstippen gebeuren. Aangezien het bij Ludo thuis wordt 
geprint en we niet zoveel plaats hebben om alles tegelijk te laten drogen. Een andere 
optie is, dat we de prints in een gespecialiseerd center laten maken. 
 
Dan heeft Jill haar voorstelling gedaan van foto’s die ze in de loop der jaren heeft 
gemaakt. Deze werden dan besproken door de leden.  
Nadien heeft Eddy zijn voorstelling gedaan. Het was voor beiden een interessante 
leerschool. 
 
Na de pauze werden er foto’s getoond en besproken die gemaakt werden door 
verschillende leden.  
Rik heeft de nieuwe flits getoond die is aangekocht voor de club zodat we ook buiten 
kunnen gebruik maken van deze flits op batterijen. Hij toonde in het kort de werking 
ervan. 
Om 21u30 werd de vergadering afgesloten. 
 
 
Vergadering van 30 september. 
 
Aanwezig: Ludo Van de Ven, Johan Torfs, Eddy Gebruers, Jos Meubis, Marcel Nelis, 
Frank Hautman, Dirk Helsen en Jill Lermusieau. 
Verontschuldigd: Leo Geysels, Werner Verheesen en Hendrik Wouters. 
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Ludo heeft de vergadering geopend met de mededelingen van de onderwerpen op 
deze vergadering. 
Hij deelde ons ook mee dat HR Rail de subsidies van de clubs drastisch gaat 
verminderen: zowel de jaarbedragen voor de clubs als voor het nationale salon. De 
internationale wedstrijden worden afgeschaft. 
 
Leo heeft een bericht verstuurd dat hij zijn heup gebroken heeft en dus een tijdje 
buiten strijd is, wij wensen hem een spoedig herstel. 
 
Na de pauze heeft Eddy een voordracht gegeven omtrent “focus stacking”, dit via een 
demonstratie. Hij maakte met een elektronisch bediende macroslede 77 beelden van 
een bloem, 77 beelden met een focusverplaatsing van telkens 0,25 mm. 
Daarna voegde hij met een speciaal programma die 77 beelden samen door ze te 
stapelen. Het was een verbluffend resultaat.  
 
Daarna heeft hij nog enkele voorbeelden laten zien. Onder andere van een vlieg, 
teuniszaad, een eikel en een eetbare kastanje. Het was verrassend om de details te 
zien van deze onderwerpen en er ging een fascinerende wereld voor ons open. 
 
Na de pauze heeft Johan zijn voorstelling gedaan en ons mooie en boeiende foto’s 
getoond. Zo konden wij zien waar zijn fotografische interesses lagen.  
 
Tot slot hebben Dirk, Jill en Eddy nog foto’s laten zien die besproken werden. 
Op 7 oktober zijn Jos Meubis en Hendrik Wouters aan de beurt voor hun voorstelling. 
 
Ludo heeft de vergadering gesloten om 21u30.  
 
 
Bestuursvergadering 7 oktober. 
 
Aanwezig: Hendrik Wouters, Ludo Van de Ven, Eddy Gebruers en Jill Lermusieau. 
Leo Geysels was verontschuldigd. 
 
Hendrik heeft de vergadering geopend. Deze ging vooral over de mail die HR Rail 
gestuurd heeft naar de clubs. Het grote onderwerp is het inkorten van onze subsidies, 
wat de clubwerking zeer beperkt. Er is groot protest van alle clubs. 
Ludo gaat onze belangen verdedigen op de vergadering van het nationaal technisch 
comité in Brussel op maandag 11 oktober.  
 
Het lidgeld: er is besloten dat het lidgeld word opgetrokken van 25 naar 30 euro. Deze 
beslissing is genomen om de vaste kosten voor de werking van de club te dekken.  
 
Hendrik is bezig om een vast lokaal te bekomen in Lille waar we ook ons materiaal 
kunnen stockeren en eventueel terug studiowerk kunnen doen. 
 
De fotovrienden van Broechem hebben gevraagd om hun digitale beelden te jureren. 
De opdracht aanvaarden we en zal doorgaan op een andere datum dan een 
vergaderdag in november.  
 
De subsidieaanvraag werd goedgekeurd.  
 
Hendrik heeft de bestuursvergadering beëindigd om 17u30. 
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Vergadering 7 oktober. 
 
Aanwezig: Ludo Van de Ven, Hendrik Wouters, Eddy Gebruers, Jos Meubis, Dirk 
Helsen, Jill Lermusieau en Frank Hautman. 
  
Verontschuldigd: Johan Torfs, Werner Verheesen, Leo Geysels en Marcel Nelis. 
 
Hendrik heeft de vergadering geopend om 19u00. 
 
Mededelingen:  
-Hendrik heeft  de toelichting gegeven over de mail die HR Rail gestuurd heeft naar de 
verenigingen. De subsidies worden ingekort naar 400 euro per jaar voor elke 
vereniging en de subsidie voor het organiseren van een nationaal salon worden 900 
euro.  
Dit bemoeilijkt de werking van onze club zeer. België doet niet meer mee aan 
internationale wedstrijden van de spoorwegen. 
-Ludo gaat maandag 11 oktober onze belangen verdedigen op een vergadering van 
het technisch comité te Brussel.  
-Ludo heeft gevraagd of er leden zijn die mee foto’s willen jureren van de fotovrienden 
Broechem. Ludo, Hendrik, Jos en Frank gaan dit doen en op 9 december gaan 2 
leden deze foto’s toelichten in het fotolokaal van Broechem. 
 
Ludo heeft gevraagd of leden zijn die geïnteresseerd waren om mee te gaan naar een 
voordracht van Indra Laenens op 17 februari 2022 te Goirle in Nederland. Hij heeft al 
verschillende keren werken van hem gezien en het moet gezegd worden, knap 
fotografiewerk en knappe bewerkingen van zijn beelden.  
 
Dan gaf Jos zijn voorstelling. Zijn interesses in fotografie zijn veelzijdig, we kregen 
knappe portretten, beelden van evenementen en actiefoto’s te zien. 
 
Na de pauze heeft Frank zijn voorstelling gegeven van onder andere portretfotografie 
en evenementenfotografie. Deze waren ook zeer mooi. 
 
Ludo heeft nog een paar foto’s laten zien. De resultaten die hij maakte voor de lessen 
fotografie in het avondonderwijs.  
 
De 200-tal beelden van de opdrachten heeft Ludo op maat voor de website gebracht + 
de beoordelingen erbij gevoegd.  
Dat alles is naar de webmaster Ronny gezonden en die is nu bezig met alles op de 
website te plaatsen. Hartelijk dank daarvoor Ronny!  
Een bericht volgt nog, als de 4 opdrachten van 2021op de website geplaatst zijn.   
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BELANGRIJKE DATA:  
 
-15, 16 en 17 oktober het fotosalon van de fotoclub SMILE, een aanrader!  
-21 oktober, Dirk en Rik brengen hun voorstelling. 
-4 november komt Weysly Mattheyssen een voordracht geven over panorama en 
 landschapsfotografie en hoe deze beelden bewerkt worden. 
-van 5 t.e.m. 14 november het fotosalon spoor Gent, zie de uitnodiging die jullie  
 reeds ontvingen. 
-6 november om 16u00: de prijsuitreiking en opening van de Benevisie, een 
 wedstrijd waar vier leden van onze club aan deelnamen. Plaats: Etten-Leur, 
 Nederland. 
-18 november: onder voorbehoud verzorgd Hendrik een avondvullende voordracht. 
-2 december: bespreking van de opdracht MINIMALISME. Ludo laat dan alle 
 beelden zien die binnenkwamen van deze opdracht met de commentaar en de 
 tips en ook verbeterde versies die Jef Heylen toepaste.  
-2, 3 en 4 december: nationaal fotosalon spoor Brussel in de zaal A-B. 
-16 december: foto’s bespreken voor de tentoonstelling en de digitale reeksen  

 
Tot slot wordt er gevraagd dat alle leden elke vergadering 3 tot 5 foto’s naar keuze op 
een lege usb-stick meebrengen om te bespreken. Dit is voor iedereen interessant en 
een goede leerschool. 
 
De vergadering werd gesloten om 21u30. 
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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  
 

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

