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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
Inleveren werken voor de 3de Clubwedstrijd (zal gejureerd worden door Kon. Focus
Meerhout)
Even ter herinnering:
*max. 3 werken per discipline
*digitale beelden: bestandsgrootte: horizontale beelden: breedte 1400
verticale beelden: hoogte: 1050
geen witte rand (telt voor alle wedstrijden)
*CP en M: presentatie op opzetkarton of achter passe-partout, formaat 30x40 of 40x50

*di 19/02:

*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 1:
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.

GEZOCHT 2:
Ook voor onze fotoreportage over Volleybalclub Herenthout zoeken we nog gemotiveerde fotografen.
Jullie ontvingen reeds alle informatie in een aparte e-post. Je kunt het werk natuurlijk overlaten aan de
anderen, maar beter is van wel te reageren door je aan te melden. De bereidwilligen worden alvast
bedankt.

*di 05/03: GEEN vergadering (carnaval)

*zo 10/03: Fotograferen van de Herenthoutse carnavalstoet
*do 14/03: 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.

Digitale projectie sponsors
Stan Winkeler heeft laten weten dat hij dit jaar de laatste keer de digitale projectie van de sponsors wil in
elkaar steken.
Wij houden eraan Stan van harte te bedanken voor de voortreffelijke manier waarop hij dat jaren gedaan
heeft.
Wij zijn op zoek naar iemand die dat belangrijke werk wil overnemen. Heb je belangstelling, laat het dan
weten.

Externe wedstrijden
Een paar weken geleden zag het ernaar uit dat Dis Van Tendeloo zou stoppen als wedstrijdverantwoordelijke. Hij was erg gefrustreerd doordat blijkbaar van hem verwacht werd dat hij de
bestandsgrootte van de digitale beelden wel zou aanpassen indien nodig. De verregaande nonchalance
van sommige deelnemers zorgde voor een hoop extra werk dat eigenlijk niet voor Dis was. Bovendien
moest hij soms lang wachten op de betalingen.
Dis is bereid gevonden wedstrijdverantwoordelijke te blijven. Daar zijn we blij mee want hij doet dat zeer
goed.
Graag willen we een aantal zaken verduidelijken:
1. De club voorziet per werkjaar een budget van € 300 euro voor deelname aan externe
wedstrijden. De selectie gebeurt door Dis. Indien er minimum 3 deelnemers zijn, betaalt de
club de helft van de inschrijvingskosten met een maximum van € 10 per deelnemer. Circuits
zien we als één wedstrijd. Bovendien betaalt de club de eventuele verzendingskosten.
2. Daarnaast betaalt de club de inschrijvingskosten van een aantal wedstrijden volledig. De
selectie gebeurt door Dis in samenspraak met het bestuur.
3. Digitale beelden moeten ingeleverd worden in de door Dis opgegeven bestandsgrootte en ten
laatste op de meegedeelde inleverdatum. Beelden die niet de juiste bestandsgrootte
hebben,worden niet aanvaard.
4. Wij vragen een stipte betaling van de inschrijvingskosten, liefst bij het inleveren van de
beelden.
Beelden waarvoor niet betaald is wanneer ze moeten doorgestuurd worden vertrekken niet.
5. Wij rekenen er op dat de deelnemers zich aan de afspraken houden. Dat is niet meer dan
normaal als waardering voor de aanzienlijke inspanningen die Dis en de club leveren.

Vrij salon
Enkele leden zijn van mening dat het “Vrij salon” misbruikt wordt om toch maar veel foto’s te hangen. Wij
zouden een unicum zijn want geen enkele club heeft een vrij salon. Kwalitatief zou het vrij salon een
minimale waarde hebben (met een enkele keer weleens een uitzondering). En leden die we nooit zien of
die niet deelnemen aan de clubwedstrijden vinden daar toch een plaatsje om foto’s te hangen.
Laten we toch enkele dingen duidelijk stellen:
-Ons vrij salon is geen unicum. We waren waarschijnlijk wel de eerste, maar ondertussen hebben heel
wat clubs ook een vrij salon. Enkele voorbeelden: Visueel Lichtaart, Difo Oud Turnhout, Nete en Aa
Grobbendonk, Crea Wommelgem. Dat kan je alleen maar weten als je voldoende salons bezoekt.
-Wij kregen de voorbije jaren lovende commentaar van gerenommeerde fotografen van andere clubs en
mensen van Herenthout.
-Als minder-actieve leden een kwalitatief goede reeks presenteren, kan dat de kwaliteit van ons salon
alleen maar ten goede komen.
Wij zien geen reden om het vrij salon af te schaffen. Wel gaan we de afspraken strikter toepassen.
En misschien een uitdaging voor wie de kwaliteit van het vrij salon niet voldoende vindt: wees zelf ook
eens creatief en presenteer een reeks die wel goed is.
Tot slot nog even de tekst die in de Nieuwsbrief van maart 2014 stond en meerdere keren toegelicht
werd tijdens de vergaderingen:
“Aan het vrij salon kunnen alle leden meedoen, zelfs wie aan geen enkele clubwedstrijd deelnam. Maar
er is wel een voorwaarde: het moet gaan om een fotoreeks of een speciaal procedé. Het mag niet gaan
om foto’s zonder verband of foto’s die sterk lijken op werk waarmee je deelneemt aan het “traditioneel
salon.
De presentatie is volledig vrij: op een paneel of alternatief. Ook het aantal werken en het formaat zijn vrij.
Je kan eventueel kaders 30x40 of 40x50 van de club gebruiken.
Nog meer verduidelijking met een voorbeeld: het kan ook niet gaan om een te algemeen onderwerp
zoals “Natuur” omdat dat te verschillende beelden geeft. Beter is bvb. “Vlinders” (op voorwaarde dat je al
geen vlinders hebt in het traditioneel salon.

Opnieuw workshops en demonstraties
Na het salon gaan we opnieuw meer workshops en demonstraties geven, vooral tijdens de
ledenvergaderingen, maar eventueel ook op een andere dag. We denken aan Photoshop, Lightroom,
flitsfotografie, … We hopen ook beroep te kunnen doen op leden die daarin meer bedreven zijn.

Het witte randje
Onlangs was er discussie of het al dan niet toegelaten is rond de digitale beelden een wit randje te
zetten. We zijn even gaan terugkijken in ons reglement voor onze clubwedstrijden en tentoonstellingen.
Het reglement is daar duidelijk: daar het mag niet!
Dat betekent ook dat het voor forums en andere toonmomenten wel kan. Je kan je natuurlijk afvragen of
het nuttig is voor beelden die je nadien in een wedstrijd gaat gebruiken.
Voor externe wedstrijden kan het zeker niet.

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

Tentoonstellingen
Wil je samen naar een tentoonstelling rijden, geef dan een seintje aan de secretaris:
marceldielens@telenet.be of 0496/50 88 64
*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 za 23/02. Vertrek achter de kerk om 14u.
*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

Oudenburg

*Arfoc Arendonk: Foto- en digisalon
Gemeentelijke Feestzaal de Garve, Deroissart, 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 ma 11/03. Vertrek achter de kerk om 10u.
*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.
*Kunstkring TOREKE Herenthout: Kunst zien en beleven
met o.a. werk van Joris Peeters
Vleeshuis, Grote Markt, Lier
Open: van woe 13/03 tot en met zo 17/03
woe, do en vrij van 13u. tot 18u.
za en zo van 10u. tot 18u.
Doorlopende demonstraties op vrijdag, zaterdag en zondag.
*Fotoclub Folerma Nijlen: 47ste Fotosalon
Gildenzaal, Gemeentestraat 24, Nijlen
Opening vrij 22/03 om 20u.
Open: zat 23/03 van 14u. tot 20u., projecties om 15u., 17u. en 19u.
avondvullend programma om 20u.
zon 24/03 van 10u. tot 22u., projecties om 11u., 15u., 17u. en 19u.
avondvullend programma om 20u.
Avondvullend programma: Argentinië en Chili - Scottish Highlands - Malta & Gozo - , Ijsland - Nijlen
natuur(lijk) - In mijnen hof . . . - en vele andere korte reeksen.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op vrij 22/03. Vertrek achter de kerk om 19u.30
*Fotokring Beerse: Jaarlijks fotosalon
GC 't Heilaar, Heilaarstraat 35, 2340 Beerse
Zat 23/03 van 14u. tot 20u., doorlopend projectie
Zon 24/03 van 10u. tot 19u., doorlopend projectie
*Fotokunst Duffel: Tentoonstelling Zwart-wit
Beethovenzaal v/d bibliotheek, OL Vrouwplein, Duffel
zat 23/03 en zon 24/03 telkens van 10u. tot 18u.
gastfotograaf: Marc Apers
*Vorselaarse Fotovrienden: Nationaal Salon
Zaal Den Engel, Kerkstraat 17, Vorselaar
Zat 30/03: prijsuitreiking om 15u.
projecties om 18u. en 20u.
Zon 31/03: projecties om 11u., 13u., 15u., 17u. en 19u.
*BVNF NATUUR: Tentoonstelling en audio visuele reeksen
CC Brasschaat, Azalealaan 5, 2930 Brasschaat
Zaterdag 30 en zondag 31 maart 2019 van 10u. tot 18u.
Projecties om 11u – 14u – 16u
Gratis inkom
www.bvnf.org

Lessen computer-, tablet- en smartphonegebruik
Bibliotheek Neteland (waartoe ook de Herenthoutse bib hoort) organiseert in samenwerking met Seniornet
Vlaanderen en de Vlaamse overheid verschillende lessen rond computer-, tablet- en smartphone-gebruik.
Dit voorjaar kan je in de bib van Herenthout lessen volgen om te leren werken op een smartphone, iPhone, tablet
of eventueel pc naargelang de gekozen les. Elke les duurt 2u30 tot 3 uren en er kunnen tien personen
deelnemen. Sommige workshops bestaan uit twee lessen.
Belangrijke info:
Deelname is gratis, maar voor elke les moet je je wel inschrijven.
Bij inschrijving betaal je per les 5 euro waarborg die je terugkrijgt bij aanwezigheid. Je brengt je eigen iPhone of
Android smartphone of tablet mee.
Voor lessen op pc neem je zelf een laptop mee.

Dinsdag 23 april
13.30u tot 16.00u Privacy en veiligheid op de pc (pc nodig)
19.30u tot 22.00u Kopen en verkopen op Internet (pc nodig)
Woensdag 24 april
09.30u tot 12.00u Deel 1 Digitale foto’s opslaan en bewerken (pc nodig)
13.30u tot 16.00u Fotografie met je smartphone (smartphone nodig)
19.30u tot 12.00u Op reis met je smartphone (smartphone nodig)
Donderdag 25 april
09.30 tot 12.00u WhatsApp op je smartphone (smartphone nodig)
13.30 tot 16.00u Fotografie met je iPhone (iPhone nodig)
19.30 tot 22.00u Op reis met je iPhone (iPhone nodig)
Vrijdag 26 april
09.30 tot 12.00u Deel 2 Digitale foto’s opslaan en bewerken (pc nodig)
13.30 tot 16.00u WhatsApp op je iPhone (iPhone nodig)

Privacy en veiligheid op de pc
Onze private gegevens beschermen op een veilige manier is een topic dat hoe langer hoe meer in de
belangstelling staat. Wat betekent dat juist en hoe moet dat gebeuren?
Midden mei 2017 was er een virus (Wannacry) dat wereldwijd heel veel pc's geblokkeerd heeft. Iedereen was
toen bevreesd voor haar/zijn eigen pc en stelt zich nu de vraag: is mijn pc goed beveiligd tegen toekomstige virus
aanvallen?
In deze workshop onderzoeken we de meest belangrijke elementen op het gebied van beveiliging van een pc. Ze
worden allen nagekeken, besproken en waar nodig aangepast.
Op het eind van de workshop gaan de cursisten naar huis met een gerust gevoel dat hun pc goed beveiligd is.
Kopen en verkopen op internet
Kopen op het internet is leuk: je moet geen winkels aflopen, je kan rustig thuis producten en prijzen vergelijken
tussen verschillende webshops en dan bestellen wat jou het best past. Maar vooraleer je bij een webshop iets kan
bestelle, moet je je wel registreren, daar beginnen we dan ook mee. Daarna bekijken we de verschillende
manieren van online betalen en waar je zeker moet op letten. Pas dan zijn we klaar om op zoek te gaan naar het
gewilde product in een van de vele webshops. Eens de keuze gemaakt, kan je de bestelling plaatsen. Het lijkt
misschien simpel, maar als je geen
onaangename verrassingen wilt tegenkomen, moet je toch wel goed weten waar je aan begint.
Vereiste voorkennis: courant gebruik van de pc en internet

Digitale foto’s opslaan op pc, verfraaien in 2 lessen
Na het opladen van de foto’s op pc kan je rode ogen verwijderen en leer je foto’s vergroten, verkleinen en
uitsnijden. Je kan ook het contrast, de kleur, enz. aanpassen.
Verder leer je hoe je mooie collages kan maken en nog tal van speciale effecten kan toepassen. Een andere leuke
functie is het samenstellen van een fotoalbum dat je dan op het internet kunt plaatsen, het linkadres kan je naar
familie en vrienden doormailen. Vereiste voorkennis: courant gebruik van pc en internet.
Belangrijk: de cursisten brengen hun digitaal fototoestel en geheugenkaartjes met foto’s mee. Om een fotoalbum
op het internet te kunnen plaatsen, moet je een e-mailadres en
paswoord hebben. Indien je dat niet hebt, zal je in de les een nieuwe gmail of hotmail moeten aanmaken.
Digitale fotografie met mijn smartphone/iPhone (aparte lessen)
Je hebt een smartphone. Of het besturingssysteem van je smartphone IOS of Android is, dat maakt niet uit, met
beide kan je niet alleen bellen, maar ook foto's nemen. De kwaliteit van die foto's neemt steeds maar toe, maar
waar moet je op letten als je prachtige kiekjes wil maken met je smartphone? Doet het soort smartphone er toe?
Hoe gebruik ik hem het best om een optimaal resultaat te verkrijgen?
Let op: aparte lessen voor Android en iPhone.
Op reis met je smartphone/iPhone (aparte lessen)
Hoe gaan we op zoek naar apps om een reis degelijk en secuur voor te bereiden? Welke info blijkt interessant?
Wat kan je doen als je ter plaatse dringend een bepaalde shop of een apotheek nodig hebt? Of hoe leg je een
medisch probleem uit in een andere taal? Welke apps kan je gebruiken om een hotel te boeken of om een
plaatsje in een restaurant te reserveren? Ook de mogelijkheden van Airbnb komen aan bod. Een reis plannen én
uitvoeren … een uitdagende en creatieve beleving.
Let op: aparte lessen voor Android en iPhone.
WhatsApp op mijn smartphone/iPhone (aparte lessen)
WhatsApp is een zeer populaire smartphone-app waarmee je gratis berichten, afbeeldingen en video's kunt
uitwisselen via internet. Recent is daar nog gratis telefoneren bij gekomen, uiteraard onder abonnementen. In
Nederland waren er midden 2017 11,2 miljoen gebruikers, wereldwijd meer dan één miljard! In België wordt het
aantal gebruikers (vooral jongeren en jongvolwassenen ) geschat op 2,1 miljoen. Reden van dat verschil: sms-en is
in België veel goedkoper dan in Nederland.
In deze cursus leer je alles over wat men in de volksmond 'WhatsAppen' noemt.
Info en inschrijven:
Bib Herenthout, Zwanenberg 27, 2270 Herenthout
014 50 10 40 - bibliotheek@herenthout.be

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

