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Foto voorpagina Flits : 
De foto op de voorpagina van deze Flits is van Ludo Van de Ven. Dit beeld is genomen in het 
Nederlandse station Simpelveld. De foto diende ook als beeld van de maand in het maanblad 
ONDEROX. Geïnteresseerde leden mogen steeds een foto’s doormailen naar 
focusspoor@gmail.com voor opname in een volgend nummer. 
 
 

Verslag van de laatste vergaderingen 
 
Donderdag 4 november 2021: lezing door Wesley Mattheyses. 
 
Aanwezig: Ludo Van de Ven, Rik Wouters, Johan Torfs, Eddy Gebruers, Jos Meubis, 
Jill Lermusieau en Frank Hautman 
 
Verontschuldigd: Dirk Helsen, Marcel Nelis, Werner Verheesen en Leo Geysels. 
 
De voorzitter heeft de vergadering geopend om 19u.  
Hij heeft de spreker van deze avond voorgesteld.  
 
Welsey Mattheyses heeft dan een voordracht gegeven over natuur-en 
panoramafotografie. 
 
De voordracht was zeer interessant en goed uitgelegd. Er waren heel mooie beelden 
van IJsland en Yellowstonepark waarin de voorbeelden van een panoramafoto goed 
werd uitgelegd. De technieken om een panorama te maken kwamen duidelijk aan de 
orde en interessant om te zien op hoeveel verschillende manieren zo een foto kan 
gemaakt worden. De interesse was groot en er zijn vele vragen gesteld waarop 
iedereen antwoord kreeg.  
Na de lezing heeft Ludo voorgesteld om dit onderwerp als een opdracht te gebruiken. 
Wesley heeft mij later de PDF van de lezing doorgestuurd en deze is naar alle 
aanwezigen verstuurd zodat iedereen alles nog eens kon doornemen.  
Deze interessante avond is gesloten om 22u. 
 
 
Donderdag 25 november 2021. Jurering digitale beelden van fotoclub Broechem. 
 
Vier leden van de club hebben, in totaal een 43 digitale beelden gejureerd voor de 
fotovrienden van Broechem. Hendrik, Frank, Jos en Ludo gingen die uitdaging aan. 
Het waren erg gevarieerde beelden die ze moesten jureren. Was wel boeiend.  
 
 
Donderdag 2 december 2021, bespreking van de foto’s minimalisme en een 
demonstratie van hoe we de beelden digitaal klaarmaken om te printen.   
 
Aanwezig: Eddy Gebruers, Johan Torfs, Dirk Helsen, Ludo Van de Ven, Frank 
Hautman, Jos Meubis, Rik Wouters en Jill Lermusieau. 
 
Verontschuldigd: Marcel Nelis, Leo Geysels en Werner Verheesen 
 
Openingswoord door de voorzitter.  
In de namiddag waren Eddy, Hendrik en Ludo naar het nationaal fotosalon van fotorail 
Brussel geweest. 
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Ludo heeft foto’s laten zien van de beroepsfotograaf Indra Laenens. Deze fotograaf 
maakt onder andere prachtige foto’s met steeds zichzelf veelvuldig in de foto. Dit 
wordt gedaan met photoshop wat een heel huzarenstukje is. Er wordt voorgesteld dat 
geïnteresseerden in groep naar zijn lezing gaan op 3 februari in Goirle. (zie info op de 
website van de fotogroep Antwerpen, FGA).  
 
Ludo heeft dan de foto’s van de opdracht minimalisme gepresenteerd met de 
commentaar van Jef Heylen. Jef geeft in Herentals les in het dagonderwijs fotografie.                                                           
Het gaf weer wat iedereen anders onder minimalisme verstaat. Maar er zijn prachtige 
foto’s gezien en het was leerrijk voor al wie heeft meegedaan. Jef liet ook de beelden 
zien zoals hij ze zou bewerkt hebben.  
 
Na de pauze heeft Ludo ons uitgelegd hoe we de foto’s voor de komende 
tentoonstelling kunnen aanpassen en omkaderen zodat ze klaar zijn om ze af te 
printen. Ludo zal het voorbeeld nog doorsturen per mail. 
 
Ten laatste werden er  foto’s bekeken van al wie panorama’s heeft gemaakt. 
Er was goede feedback. 
 
 
Zaterdag 4 december zijn Jos met Marleen en Leo en Werner de uitreiking van 
het nationaal salon in Brussel gaan bijwonen 
 
 
Donderdag 9 december 2021. Skypevergadering met de club Broechem. 
 
Om 19u00 hebben Hendrik en Ludo via een skypevergadering de jurering van de 
fotovrienden van Broechem toegelicht aan hun leden, was een onlinevergadering met 
16 personen. Onze commentaren werden goed aanvaard door de leden.   
 
 
NOG DIT: DATA VOOR DE VOLGENDE VERGADERINGEN.   
 
16 december: “GEEN” vergadering  
 
Voor 2022 liggen volgende data vast:   
 
13 januari en 27 januari met eerst de bestuursvergadering om 16u00 
 
10 en 24 februari  
 
10 en 24 maart  
 
7, 14 en 21 april  
 
Namens het bestuur wensen wij alle leden mooie, gezellige en vooral gezonde 
feestdagen toe en onze beste wensen voor 2022. 
 

 



 

Flits 71/4                                                                                                          Pagina 4 
 

 
 

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

