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Nieuwjaarsvoorwoord
Beste vrienden,
De feestdagen zijn zonder veel feestvreugde in het ziekenhuis aan mij voorbijgegaan, … gelukkig en hopelijk was dit
voor jullie anders.
Tijdens mijn inactiviteit stelde ik vast dat de politiekers het ook niet meer zien zitten. Ons landje zit met een regering
van lopende zaken. Ze hadden beter een voorbeeld genomen aan onze clubwerking. Het bestuur van onze Kon.
Fotoclub heeft tijdens mijn veelvuldige afwezigheden prima werk geleverd. Daarbij hoop ik mij terug volledig te
kunnen inzetten en mijn contacten te gebruiken om samen met het bestuur aangename en leerrijke activiteiten te
plannen.
Dit gaan we dan in 2019 ook zeker doen: jou als lid van onze Kon. Fotoclub verwennen en in de watten leggen, je
activiteiten aanbieden zodat je nog meer plezier aan je hobby kan beleven. Ik kan je enkel maar aanraden om onze
nieuwsbrieven en berichten nauwlettend in het oog te houden om zeker op de hoogte te blijven en niets te missen.
Ook voor de foto-uitstappen welke Marcel organiseert, had ik graag wat meer interesse gezien. Marcel steekt daar
heel wat voorbereiding in en daar moeten we zeker ook gebruik van maken. Maak maar eens je rekening in van wat
de club bijpast bij zowel de uitstappen, de fotowedstrijden, het eventueel afdrukken van je foto’s, het jaarlijks etentje
en dan zal ik nog wel iets vergeten, en dat voor amper € 15 lidgeld.
Onze jaarlijkse tentoonstelling komt ook dichterbij en binnen het bestuur heeft iedereen zijn job in deze
organisatie. Wij rekenen ook op jullie om te helpen waar nodig. Hiervoor krijgen jullie op de wekelijkse
vergaderingen alle informatie.
Tot slot wens ik de bestuursleden Marcel, Frank, Bart en Nadia te bedanken voor hun inzet waarbij ze veel van hun
vrije tijd in de organisatie van onze clubwerking steken.
Ik hoop een voor mij moeilijke periode eindelijk te kunnen afsluiten en mijn vroegere activiteiten terug op te nemen.
Plannen heb ik genoeg!
Ik wens je het allerbeste voor jou en je gezin, een prachtig fotojaar, een goede gezondheid en vooral een hoopvol
2019.
Don

E-FIAP/ Platina
Bij het begin van dit nieuwe jaar kunnen wij heuglijk nieuws melden. Dis van Tendeloo mag op 16
februari de titel E-Fiap/platina, de hoogste onderscheiding die je in de wedstrijdfotografie kan behalen,
gaan ontvangen.
Dat gebeurt tijdens de opening van het Salon van de Belgische Fotografie in G.C. de Bosuil,
Witherendreef 1 in Jezus-Eik (Overijse).
Wij wensen Dis van harte proficiat met de behaalde titel en het jarenlange werk dat hij daarvoor moest
realiseren.
Er is niet alleen werk van Dis, maar ook van André Oorthuys te bewonderen. De tentoon-stelling is tot 24
februari te bekijken tijdens de openingsuren.

52ste FOTO- en DIGITENTOONSTELLING (10/05 t/m 12/05/2019)
Belangrijk:
*di 02/04: Indienen titels en muziekkeuze van de DIGITALE REEKSEN
*di 16/04: Tonen werken VRIJ SALON + jaarthema ROOD
*di 23/04: Indienen werken jaarlijkse tentoonstelling, inclusief thema ROOD
*di 30/04: Indienen digitale reeksen (volledig klaar!)
*di 07/05: Inkaderen werken tentoonstelling + klaarzetten materiaal
*do 09/05 vanaf 18u. en vrij 10/05 vanaf 10u.: Opbouw tentoonstelling

Activiteiten
*di 29/01: 3de Fotoforum: monochroom
*di 05/02: -3de Fotoforum: digitale beelden
-Presentatie: Creative commons-licenties en library-muziek (Don)
*di 12/02: -Bestuursvergadering
-FgA-Vorming: Christel Willems: Smartphonefotografie, Zonneputteke Zoersel, € 3
*di 19/02:

Inleveren werken voor de 3de Clubwedstrijd (zal gejureerd worden door Kon. Focus
Meerhout)

*di 26/02: Gastspreker: NICK HANNES
Nick Hannes is geboren in 1974 en woont in Ranst.
Hij studeerde aan de KASK in Gent, waar hij sinds 2008 ook les geeft.
Hij is vooral bezig met documentaire fotografie en heeft ook al enkele boeken op zijn actief.

Nick Hannes

*zo 03/03: Fotograferen van de Herenthoutse carnavalstoet

GEZOCHT:
Traditiegetrouw gaan we ook dit jaar weer de Herenthoutse carnavalstoet fotograferen. Daarvoor
hebben we vrijwilligers nodig.
Graag enkele afspraken om alles vlot te laten verlopen:
1.Elke fotograaf fotografeert een aantal groepen, maar fotografeert daarnaast ook vrij.
2.Groepsfoto’s: statisch voor de stoet, maar liefst met actie voor onze reeks.
3.We maken ook close-up’s.
4.Enkel horizontale beelden.
5.Beelden bewerken maar niet croppen.
6.De auteur maakt een grondige selectie. Max. 75 beelden per auteur doorsturen. Geen reeks ongeveer
dezelfde beelden.
7.Nummering: nr. goep.volgorde beeld.schuilnummer (nummering groepen: zie stoetbrochure)
Vb.: 23.45.078.jpeg
8.Beelden doorsturen naar nadia.daneels@hotmail.com. Met de juiste nummering wordt het sorteren
veel gemakkelijker.
Wil je meehelpen, laat het dan weten aan de secretaris. Alvast bedankt.
*di 05/03: GEEN vergadering (carnaval)
*zo 10/03: Fotograferen van de Herenthoutse carnavalstoet
*di 12/03: Bestuursvergadering
*di 19/03: Uitslag en bespreking 3de clubwedstrijd (door Kon. Focus Meerhout)
*zo 24/03: Foto-uitstap: Het Oostendse hinterland (zie verder)
*di 26/03: Gastsprekers JO VERBOVEN en ILSE JACOBS: Natuurfotografie
Jo en Ilse zijn beiden lid van Visueel Lichtaart.

Opnieuw verkrijgbaar …
We hebben zwart opzetkarton 30x40 ( 240 g) besteld. Maar de prijs ligt flink hoger dan die van het
zwarte opzetkarton dat we tot nog toe hadden.
Prijs: € 0,65 per blad.
Het witte papier hadden we nog in voorraad. Dat blijft € 0,30 kosten (prijs van 10 jaar geleden) zolang de
voorraad strekt.

Dank je wel …
aan de fotografen van Fotoclub Toreke die het Uitreikingsgala van de Cultuurprijs, Prijs van Verdienste
en Jeugdduim op zaterdag 19 januari mooi in beeld gebracht hebben: Dis Van Tendeloo, Jos Echelpoels, Ann S’ Jongers en Marcel Dielens.

Foto-uitstappen

(starten opnieuw op 24 maart na de winterstop)

Vertrek: 7u.30 (tenzij anders vermeld).
Kostendelend: brandstofkosten en eventuele parkeerkosten worden gedeeld door het aantal inzittenden.
Subsidiëring bij deelname van minstens 3 fotograferende leden.
Meer info en inschrijving bij Marcel Dielens, 0496/50 88 64 of marceldielens@telenet.be.
*zo 24/03/2019: Oostendse hinterland
Traject: Oostende – Leffing – Mannekensvere – Spermalie- Schore – Stuivekenskerke – Keiem –
Zande – Zevekote – Westkerke – Roksem – Ettelgem – Oudenburg – Zandvoorde – Oostende

Oostende

Schore

Keiem
*zo 14/04: Bloesem rond Borgloon
*zo 19/05: Lens en de Route des Gueules Noires (N-Frankrijk)
*do 30/05 t/m zaterdag 01/06: Driedaagse foto-uitstap naar Pfalz (Duitsland)
(inschrijven niet meer mogelijk)
*zo 23/06: Tussen Ourthe en Amblève

Oudenburg

Tentoonstellingen
Wil je samen naar een tentoonstelling rijden, geef dan een seintje aan de secretaris:
marceldielens@telenet.be of 0496/50 88 64
* Fotoclub Morgana Heultje: 17de Foto- en digisalon
De Merodezaal, Heultjedorp 1, Heultje-Westerlo
Open: za 09/02 van 14u. tot 23u.
zo 10/02 van 10u. tot 20u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op vrij 08/02. Vertrek achter de kerk om 19u.20
*Fotokring Merksplas: Foto Expo 2019
Opening: vrij 15/02 om 20u.
Open: za 16/02 van 14u. tot 22u.
zo 17/02 van 10u. tot 18u.
*Fotokring Kiliaan Duffel: 9de Fotosalon
Bibliotheek Duffel, Beethovenzaal, O.L.Vrouwelaan 1, Duffel
Opening: vrij 22/02 om 20u.
Open: za 23/02 van 14u. tot 19u.
zo 24/02 van 10u. tot 17u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op vrij 22/02. Vertrek achter de kerk om 19u.20
*Amfograf Itegem: Fotosalon 2019
Parochiezaal, Schoolstraat 28, Itegem
Open: za 02/03 van 14u. tot 22u.
zo 03/03 van 10u. tot 19u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op zo 03/03. Vertrek achter de kerk om 9u50
*Fotovrienden Broechem: 50ste Fototentoonstelling
Gildenhuis Broechem, Pertendonckstraat 14, Broechem
Opening: za 02/03 om 14u.
Open: zo 03/03 van 10u. tot 18u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op za 02/03. Vertrek achter de kerk om 13u.30

*Arfoc Arendonk: Foto- en digisalon
Gemeentelijke Feestzaal de Garve, Deroistraat 9, Arendonk
Open: za 09/03 om 19u.30
zo 10/03 van 10u. tot 19u.
ma 11/03 van 9u. tot 13u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op za 09/03. Vertrek achter de kerk om 18u.30
*DIKA Kapellen: AV-festival 2019
Lokaal Dika, Klein Heiken 80-82, Kapellen
Opening: vrij 15/03 om 20u.
Open: za 16/03 en zo 17/03: projecties om 16u. en 20u.
Gezamenlijk bezoek met bespreking op vrij 15/03. Vertrek achter de kerk om 19u.

Meer info bij de bestuursleden:
Marcel Dielens, 0496/50 88 64, marceldielens@telenet.be
Don Dieltjens, 0476/ 47 14 84, don.dieltjens@telenet.be
Nadia Daneels, 0472/67 12 72, nadia.daneels@hotmail .com
Frank Van Laer, 0489/94 10 41, frank.van.laer@telenet.be
Bart Van Laer, 0479/70 82 00, bart.van.laer1@telenet.be

