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In dit nummer starten we definitief met een club in 
de kijker te zetten. Jacques Van Speybrouck doet dit 
door zijn fotogroep Spectrum voor te stellen.  
U vindt ook informatie over Roermond, de stad waar 
de volgende KAVF uitstap naartoe gaat en Jozef Van 
Brusselen vertelt nog iets over scherptediepte.
Belangrijk nieuws voor het najaar. Mijn fotoclub, 
Kon. Fotogroep Pallieter, organiseert de Benevisie. 
Een woordje uitleg hierover door Chris Discart. 
 
Tijdens de  eerstvolgende KAVF bijeenkomst zal 
Wesley Mattheyses (de zoon van ...) ons iets komen 
vertellen over panoramafotografie. Mag ik hopen op 
voldoende aanwezige leden.  

Het was niet de bedoeling dat tijdens de 2 
vakantiemaanden een KAVF-magazine zou 
verschijnen. Maar we gaan toch trachten om zeer 
beperkte nummers te brengen met info over de 
tentoonstellingen en dergelijke.
Langzaam stromen de eerste artikeltjes binnen. We 
gaan dus zeker nog een tijdje door, waarbij ik reken 
op jullie medewerking.

Jef Lemmens 
jef.maggy@gmail.com

VOORWOORD

mailto:jef.maggy%40gmail.com?subject=
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AGENDA VOLGENDE BIJEENKOMST 
 
- Woensdag 14 juni 2017 om 20 u00

Parochiaal Centrum, Saunierlei 54, Hemiksem 
 
 

- Op- of aanmerkingen betreffende vorig verslag.  

- Agendapunten. 

- Varia.  

- Panoramafotografie - Wesley Mattheyses. 
 
Bij digitale panoramafotografie wordt het eindresultaat bekomen door meerdere  
afzonderlijke beelden te aligneren en samen te stellen tot één enkel beeld.  
Instinctief zullen de meeste fotografen deze techniek associëren met de typische brede 
en platte “lint”-beelden, welke slechts voor een beperkt aantal onderwerpen geschikt 
zijn. Panoramische technieken kunnen echter net zo goed gebruikt worden voor het  
aanmaken van beelden met meer standaard verhoudingen. Tevens gaat het gamma aan 
geschikte onderwerpen veel verder dan het voorspelbare weidse berglandschap.  
Mits het in acht nemen van enkele eenvoudige vuistregels kan iedereen al snel door 
middel van panoramafotografie beelden registreren die quasi onmogelijk realiseerbaar 
zijn in één enkele opname. Het is dan ook de bedoeling dat na de voordracht iedereen 
voldoende nieuwsgierig zal zijn naar het uitproberen van deze nuttige en verrassende 
manier van fotograferen.

AGENDA   JUNI 2017

© Wesley Mattheyses
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KALENDER
Tentoonstellingen

Raadpleeg de website voor actuele informatie - www.avf.be/salonaffiches/salons.html

http://www.avf.be/salonaffiches/salons.html
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Fotomuseum Antwerpen 

Braakland - Open Call: van 28 oktober 2016 tot 4 juni 2017
Selleslags pakt uit: van 11 oktober 2016 tot 22 juni 2017 
Alec Soth - Gathered Leaves: van 17 februari tot 4 juni 
 
www.fotomuseum.be/
 
 
De kimpel bilzen 
 
www.dekimpel.be/agenda/tentoonstelling
 
 
Fotomuseum rotterDAm
 
De collectie belicht door Jan Cremer: van 28 januari tot 20 augustus 
 
 
www.nederlandsfotomuseum.nl 
 
 
the worlD oF steve mccurry 
 
Brussel: van 4 maart tot 25 juni 2017 
  
stevemccurryexpo.be 
 
 
FréDéric polinArD
 
Bouillon: van 1 april 2017 tot 25 maart 2018 
 
www.facebook.com/events/386083225100425 
 
timeless beAuty
 
Tongeren: van 17 december 2016 tot 30 juni 2017 
www.galloromeinsmuseum.be/tijdelijke-tentoonstellingen/timeless-beauty

 

If you’re photographing in color you show the color of their clothes - if you use black
and white, you will show the color of their soul. 

Anonymous

http://www.fotomuseum.be/
http://www.dekimpel.be/agenda/tentoonstelling
http://www.nederlandsfotomuseum.nl/nl/
http://stevemccurryexpo.be/
https://www.facebook.com/events/386083225100425/
http://www.galloromeinsmuseum.be/tijdelijke-tentoonstellingen/timeless-beauty
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Aanwezige clubs: 30

Verontschuldigd: Crea; Parallax, Argus Boom, Kijk en 
Trek, Merksem, Dika, Gilbert Thuys, Eric Mattheyses.

1 - Klokslag 20u00 opent de voorzitter de vergadering 
met een hartelijk welkom voor iedereen. 
Overlijden van Karel Verstraeten, medestichter van 
SMILE  en zijn echtgenote Mw. Brabants.

2- Het verslag van de vorige maand. 
Het verslag wordt naar iedere kring gestuurd. Wilt 
U dus in uw kring eventueel navraag doen om een 
kopie te krijgen. Stijn Buelens vraagt om de dozen op 
voorhand te bestellen.

3- KAVF-magazine
Tweede nummer verspreid. Prima werk van Jef 
Lemmens.
Club in de kijker, gelieve contact op te nemen met  
jef.maggy@gmail.com  om uw club ook in de kijker te 
zetten. 

4- Benevisie 2017
Deze wordt ingericht door Kon. Fotogroep Pallieter.
De werken binnenbrengen op de vergadering van 
september, jury 23 september.
De opening van Benevisie is op 28 oktober. 
Reglement deze week op de website.
In de voormiddag organiseert Pallieter een mini rally 
in de stad Lier.  Deelnameprijs: 4 euro, niet vooraf 
inschrijven? De lunch is vrij voor iedereen, picknick of 
taverne.
Als proef gaan we de punten op de notificatiekaarten 
zetten.

VERSLAG maandelijkse KAVF-vergaderingen

10 mei 2017

 

5- KAVF-uitstap
Naar ROERMOND.   Georganiseerd door Mark 
d’Hanens, info op de website.
Reeds 75 kaarten verkocht. Gelieve zo vlug mogelijk in 
te schrijven.

6- CD bibliotheek
Omdat de meeste laptops GEEN CD-speler meer 
hebben, vraag om uitwisseling via USB-stick. Neen, 
wegens gevaar van virusverspreiding.
Vraag om op de website te zetten: Enorme 
geheugenruimte zou nodig zijn (+- 300 Mbyte per CD) 
ondoenbaar.

We blijven bij het uitwisselen van CD’s. Aanschaf losse 
CD-lezer/schrijver zeer goedkoop, minder dan 50 euro.
Probleem van ondersteunende muziek bij PP’s, 
mogelijk problemen met SABAM.

mailto:jef.maggy%40gmail.com?subject=
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7- Programma volgende maanden
Juni: Wesley Mattheyses met panorama fotografie.
September:
Oktober:
November: Hugo Van Besauw en Roger Laps met 
macro, natuur en landschapsfotografie.

8- Jury’s gevraagd
Digi Duffel wordt gejureerd door Focus Boechout.
Diafo wordt gejureerd door Licht en Schaduw.

9- Dagorde volgende vergadering juni 2017:
- Goedkeuring verslag
- Agendapunten
- Varia 
 
 

spreker van de dag: Geert Degreef van Foto Degreef, 
nieuwe trends en materialen voor flitsbelichting.

Geert kwam een lezing geven over flitsen. Hij had heel 
wat materiaal mee van zijn winkel in Edegem. Het ging 
van de klassieke flits tot de meer moderne ledlampen.
De ingebouwde flits van een camera heeft zijn 
beperkingen en is in tegenstelling tot de externe flits 
onbeweeglijk. De enige mogelijke verbetering is een 
kleine opschuifbare diffuser.
Die raad om het licht te verzachten was, er ook voor 
het gebruik van de externe reportageflitser. Als de 
reportageflitser los van de camera wordt gebruikt zijn 
de mogelijkheden tot ‘lichtvorming’ vrij uitgebreid. Als 
voorbeelden werden een opvouwbare beauty disk en 
een strip Light collapsible flash diffuser getoond. 
Om daar vlot mee te kunnen fotograferen is een 
draadloze verbinding tussen het fototoestel en de 
flits onontbeerlijk. Even kwamen de verschillende 
mogelijkheden aan bod: van losse setjes zender en 
ontvanger tot stuurzender en flitsen met ingebouwde 

ontvanger. Die laatste soort wordt aangeboden door 
de verschillende cameramerken maar er zijn ook 
firma’s die zich in deze sector specialiseren en alleen 
draadloze flitsoplossingen aanbieden. Er kunnen 
zelfs meerdere flitsen in een opstelling aangestuurd 
worden.
Het gebruik van reflectieschermen en diffusers kwam 
aan bod. 
De voordelen van de ledverlichting waar alles 
regelbaar is en waar de kleurtemperatuur kan geregeld 
worden, werden toegelicht. Door de voordelen van 
leds t.o.v. van halogeenlampen heeft de filmsector 
deze technologie snel in gebruik genomen. Intussen 
zijn we al aan de derde generatie. De prijs is gunstiger 
geworden en de kleurstabiliteit is veel verbeterd. 
Hij toonde ook een kleine led voor op de camera. Die is 
handig voor macro omdat hij regelbaar is in vermogen 
en kleur.
Uiteindelijk kwamen ook de paraplu’s aan bod en 
kwam een dialoog op gang met de zaal.

In naam van alle aanwezigen dankte de voorzitter 
Geert voor zijn boeiende demonstratie.

Chris Discart
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over ons :  

Fotogroep Spectrum is een kleine groep van twaalf enthousiaste 
fotovrienden die creatief met fotografie bezig zijn.  

De vergaderingen op dinsdag middag :  

Op de eerste dinsdag v/d maand is er telkens forum. Dan wordt 
er nieuw fotografisch werk getoond, besproken en beoordeeld. 
Alle aanwezigen kunnen kritisch van gedachten wisselen, advies 
en suggesties geven, maar het is uiteindelijk de auteur die zijn 
conclusies zal trekken. 
De derde dinsdag wordt ingevuld “naar keuze”. Dit kan een 
technische namiddag zijn, een debat, een speciale gast, 

Club in de kijker

Fotogroep Spectrum



14

bespreking van deelname aan een geselecteerde 
wedstrijd, enz.. 
Op de vierde dinsdag wordt er een uitstap 
georganiseerd; dit kan een fototrip zijn maar ook 
een gezamenlijk bezoek aan een tentoonstelling, 
fotografie of andere beeldende kunst. Ook hier 
wordt door de hechte fotogroep regelmatig kritisch 
gedebatteerd over de getoonde kunst.  

De Fototentoonstelling :  

Het voornaamste doel is natuurlijk de jaarlijkse 
tentoonstelling. Dit is steeds tijdens het derde 
weekend van november in het cultureel centrum 
Bouckenborgh te Merksem. 
Alle leden exposeren daar hun NIEUW fotografisch 
werk dat tijdens de maandelijkse fora werd 
besproken en “goedgekeurd” door alle aanwezigen. 
De toeschouwer krijgt dan ook een bijzonder 
goede indruk van de kwaliteit en de diversiteit van 
fotogroep Spectrum.  

© Albert Engelen

De website :  

Op onze website www.foto-spectrum.be treft u werk 
aan van alle leden en ook de rubriek “ In de kijker “ 
waarop trimestrieel nieuw werk van alle leden wordt 
opgenomen. 
Veel kijkplezier ! 

http://foto-spectrum.weebly.com/
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© Betty Cools

© Betty Cools

© Eddy Eysenbrandts
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© Eddy Wellens

© Eddy Eysenbrandts

© Eddy Wellens
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© Jacky Stormezand

© Hein Verdingh

© Jacky Stormezand
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© Mia De Witte© Hein Verdingh

© Jacques Vanspeybrouck
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© Karel Lavigne

© Jacques Vanspeybrouck

© Karel Lavigne
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© Marc Wellens

© Lisette Robbroeckx

© Lisette Robbroeckx
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© Piet Stroobants

© Marc Wellens

© Mia De Witte
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© Piet Stroobants

© Albert Engelen
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ROERMOND
                          KAVF-uitstap 2017 

Het belooft weer een boeiende en aangename uitstap te worden.

Vertrek zondag 10 september e.k. om 08u30 op de vertrouwde plaats aan het Crowne hotel 
op de De Grellelaan.

Kostprijs: ondanks de sterk gestegen benzineprijs nog steeds behouden op € 20.
Kaarten beschikbaar bij Mark d’Hanens: mark.dhanens@telenet.be 

Wees er tijdig bij. Slechts 3 autocars beschikbaar.

mark

ROERMOND… 

De stad Roermond straalt een zekere 
strengheid en deftigheid uit, gemengd met 
zuidelijke carnavaleske vrolijkheid. In de 
poppenparade rond het stadscarillon staan 
de bisschop én de nar, de smid én de  
orgeldraaier naast elkaar. Maar bovenal is 
Roermond de bisschopsstad met een  
uitgesproken katholiek karakter. De Franse 
tijd was een zwarte periode in de  
Roermondse geschiedenis, daarbuiten heeft 
het katholicisme zich er altijd vrij kunnen 
uiten.
Kerken, kapelletjes en nissen met  
heiligenbeelden vinden we op bijna elke 
straathoek. De belangrijke rol die het  
religieuze leven er speelt, zien we ook terug 
in de straatnamen. Vele heiligen,  
bisschoppen en kloosterorden zijn  
hiermede vereerd.

mailto:mark.dhanens%40telenet.be%0A?subject=
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Roermond heeft vooral in de 19de eeuw, de 
eeuw van het Katholieke Réveil, een aantal 
grote kunstenaars voortgebracht. De  
beroemdste onder hen is de architect Pierre 
Cuypers, maar ook de glazeniers Frans 
Nicolas, zijn kleinzoon Joep en beeldend 
kunstenaar Henri Luyten zijn internationaal 
bekend. U kunt hun werk op uw wandeling 
door de stad bewonderen.

Roermond (Limburgs: Remunj) is een  
sfeervolle stad met een grote rijkdom aan 
cultuurhistorie, een gezellig winkelhart en 
een unieke ligging aan de Maasplassen. 
Roermond is ook een levendige,  
bourgondische stad. De vele café’s en  
terrassen nodigen uit om te genieten van 
een echt Roermonds Christoffelgebakje of 
een heerlijk glas Christoffelbier. 
De stad heeft een beschermd stadsgezicht 
en is rijk aan monumenten. De binnenstad 
met haar mooie pleinen herbergt een schat 
aan historische bouwwerken, zoals kerken 
en oude handelshuizen. De historische kern 
heeft interessante bezienswaardigheden 
en is een attractief centrum met een grote 
diversiteit aan winkels. Daarnaast is het 
winkelaanbod uitgebreid met het Designer 

Outlet Roermond, een groot winkelparadijs op 
loopafstand van de binnenstad.
Iets verder buiten het centrum vindt u het 
Retailpark en de Huis en Tuin Boulevard. 

Natuur en water binnen handbereik 

De Maasplassen, direct voor de poorten van 
de stad, vormen een uitgestrekt  
waterrecreatiegebied. De aaneenschakeling 
van meren vormt een prachtig decor voor 
watersport- en natuurliefhebbers. Rondom 
Roermond ligt een groene gordel, waarin het 
prachtig wandelen en fietsen is.  
Natuurgebieden als het Nationaal Park de 
Meinweg, het Leudal en de rivierdalen van de 
Swalm en Roer bieden een rijke variatie aan 
bos, heide en weidevelden. Ook op cultureel 
gebied is er voor iedereen wat wils. Het rijke 
verenigingsleven biedt veel mogelijkheden 
om zelf actief deel te nemen. 

roermondse kernen en wijken  

De gemeente Roermond bestaat uit diverse 
dorpskernen en wijken. De kernen zijn  
Asenray, Asselt, Boukoul, Herten, Leeuwen, 
Maasniel, Merum, Ool en Swalmen. Bekende 
wijken in Roermond zijn: Binnenstad,  
Voorstad St. Jacob, ’t Veld, de Kemp,  
Kitskensberg, Donderberg en Hoogvonderen.

Wonen aan het water, wonen in de levendige 
binnenstad of wonen nabij een natuurgebied? 
In Roermond is het allemaal mogelijk. Niet 
voor niets blijft het inwoneraantal van  
Roermond nog steeds stijgen en zijn er ook in 
deze tijd aansprekende nieuwbouwprojecten, 
zoals Oolderveste en Roerdelta.
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Het leven in Roermond is bruisend en  
gemoedelijk tegelijk. Een drankje in de kroeg 
aan het einde van een werkdag in de  
historische binnenstad, lunchen op het  
terras van een kasteeltje of winkelen tussen 
het grote publiek; in Roermond is alles binnen 
handbereik.
De Limburgse stad Roermond dankt zijn rijke 
historie voornamelijk aan de centrale ligging 
in de Euregio. Roermond ligt aan de  
samenvloeiing van de Roer en Maas en kreeg 

in 1232 stadsrechten. In de late  
middeleeuwen was Roermond een  
belangrijke handelsstad, namelijk een  
Hanzestad. Ook was Roermond een van de 
hoofdsteden van het Hertogdom Gelre.
De Bisschopstad van Limburg heeft een  
beschermd stadsgezicht en heeft een schat 
aan historische bouwwerken en  
monumenten. Door de eeuwen heen is  
Roermond bestuurd door vijf verschillende 
landen: Spanje, Frankrijk, Oostenrijk,  
Duitsland en vervolgens het Koninkrijk der 
Nederlanden. Wie goed kijkt ziet nog  
invloeden van deze heersers terug in de  
Roermondse binnenstad.  

Dr. Pierre Cuypers 

De invloed van dr. Pierre Cuypers, verreweg 
de beroemdste Roermondenaar, is op veel 
plaatsen in de binnenstad terug te zien. Als 
architect, rijksbouwmeester, ontwerper en 
projectontwikkelaar heeft hij veel kerken en 
gebouwen in Nederland - maar ook in het 
buitenland - op zijn naam staan. Hij hield zich 
niet alleen bezig met  het exterieur, maar ook 
met het interieur van gebouwen en gebruikte 
hierbij  vernieuwende technieken.  
Bouwwerken in Roermond van zijn hand zijn 
de Kiosk,  het Munsterplein en het  
Kruiswegpark. Zijn meest bekende werken in  
Nederland  zijn het Rijksmuseum, het  
Centraal Station van Amsterdam en de troon 
in de  Haagse troonzaal. 

Zijn voormalig woonhuis en  
atelier/werkplaats is - met behoud van de 
oude elementen - verbouwd tot het  
Cuypershuis. Een eigentijds museum over 
architect/ontwerper Pierre Cuypers en  
daarnaast hedendaagse vormgeving. Een 
aanrader voor iedereen die meer willen weten 
over deze Roermondse icoon.



26
Tekst en foto’s Mark d’Hanens



27

BRABO    2017
Een paar bekroonde werken.  
Meer foto’s zijn  te vinden op: www.avf.be

Hugo Everaert - Kon. FC Argus Boom - Ruziemakers - Prijs Foto Degreef - DPI

Marc De Schryver - FC De Waai - Steenuiltje - DPI

http://www.avf.be
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© Richard De Nul - Kon. FK Brafodia - Koran - Prijs Bestendige Deputatie Provincie Antwerpen - CP

© Irma Van Cauter - Kon. Agfa-Gevaert FC - Gluren - Prijs FgA - MP
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© Jo Willems - Vorselaars FV - Rode Jas - DPI

© Marc Royers - JEP Deurne - Contessa - Prijs Duvel-Moortgat - DPI

© Katia Stroobants - FC Zefoda Zemst - Guitig - MP
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Beroepsfotografen en fervente amateurs 
krijgen vroeg of laat te maken met het begrip 
dieptescherpte. We veronderstellen even 
dat u iets of iemand wil fotograferen van op 
bijvoorbeeld vijf meter afstand, en dat u daarbij 
manueel scherp stelt op het betreffende 
onderwerp. Maar op dezelfde foto staan 
tegelijkertijd ook zaken die zich dichterbij en 
verder weg bevinden.
In principe zullen alleen de onderwerpen die 
zich op exact vijf meter afstand bevinden 

Scherptediepte

optimaal scherp getoond worden. Het menselijk 
gezichtsvermogen is echter niet in staat om zeer 
geringe onscherpte te registreren, dus dingen die 
niet al te veel van deze afstand afwijken zullen in 
onze ogen eveneens scherp zijn. Dieptescherpte, 
dikwijls ook scherptediepte genoemd, is het 
gebied waarbinnen alles voor ons oog scherp lijkt 
te zijn.
Onze ogen kunnen voorwerpen van elkaar 
scheiden tot en met boogminuut, dat is één 
zestigste van een graad. Alle onscherpte die 
zich beneden deze grens bevindt is dus voor ons 
niet van belang. Scherptediepte is de zone rond 
de perfecte scherpteafstand, in ons voorbeeld 
vijf meter, waarbinnen de onscherpte lager 
blijft dan één boogminuut. Deze zone is kleiner 
vóór de scherpste afstand dan erachter. Als de 
scherptediepte in het hierboven beschreven geval 
begint op vier meter zal zij eindigen op ongeveer 
zeven meter.
Dieptescherpte is een variabel gegeven: door 
de diafragmaopening te verkleinen wordt de 
dieptescherpte groter, dus op deze manier kunt 

© Jozef Van Brusselen
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u het risico op onscherpe delen verminderen. 
Het verkleinen van de diafragmaopening 
brengt echter lichtverlies met zich mee, en om 
dit te compenseren zult u de belichtingstijd 
moeten verlengen. Hierdoor kan dan weer 
bewegingsonscherpte ontstaan. In het geval 
dat u te lange belichtingstijden krijgt kan u ook 
kiezen om een grotere iso-waarde in te stellen.
Een geringe dieptescherpte hoeft niet altijd 
als een nadeel te worden beschouwd. Een foto 
waarop bvb. de ogen van een model perfect 
scherp zijn maar het haar boven op haar hoofd 
onscherp, wordt door sommige fotografen 
soms als esthetisch en zelfs kunstzinnig 
ervaren. Door te fotograferen met geringe 
dieptescherpte kan men ervoor zorgen dat alleen 
het hoofdonderwerp van een foto scherp wordt 
weergegeven en de andere zaken vaag. Hiermee 

kan de fotograaf een bedoeling kenbaar maken 
of zorgen voor een compositie waar meer diepte 
in zit.
Buiten het diafragma zijn er nog een aantal 
andere zaken die de dieptescherpte kunnen 
beïnvloeden. Een groothoeklens geeft een veel 
grotere dieptescherpte dan een telelens. In de 
macrofotografie krijgt men al vlug af te rekenen 
met onscherpe delen die het gevolg zijn van 
dieptescherpte. De dieptescherpte wordt immers 
mede bepaald door de verhouding tussen de 
werkelijke afmetingen van het onderwerp en 
de grote ervan op het frame van je camera. De 
verhouding noemt men afbeeldingmaatstaf.

Uit: Het tweemaandelijks infoblad van de 
Koninklijke Fotokring Licht & Schaduw

Alle foto’s © Jozef Van Brusselen
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Benevisie 2017

De Benevisie is een landoverschrijdende 
fotowedstrijd met prints, die open staat 
voor alle amateurfotografen en fotografen 
in opleiding aan scholen of academie in de 
provincie Antwerpen en Brabant West (NL).
Deze grensoverschrijdende wedstrijd wordt 
zeer positief ervaren ondanks dat in België 
meer de nadruk ligt op techniek, terwijl in 
Nederland meer belang wordt gehecht aan 
inhoud. 
Elke deelnemer levert twee prints aan (per 
discipline). De prints van de Nederlandse 
inzending worden gejureerd door drie 
juryleden uit België terwijl de prints van de 
Belgische inzending worden gejureerd door 

drie juryleden uit Nederland.
Uit deze selectie wordt een mooie 
tentoonstelling opgebouwd. Er worden 
75 werken uit Nederland en 75 werken uit 
België ten toon gesteld. Het ene jaar is dat in 
Nederland, het andere jaar in België. 
In de twee landen wordt ieder jaar naar 
een club gezocht die de organisatie van dit 
gebeuren op zich wil nemen. Dit jaar is dat de 
Koninklijke Fotogroep Pallieter uit Lier voor 
België. 
In het auditorium van Vredeberg in de 
Vredebergstraat, gebeurt de prijsuitreiking 
terwijl de receptie en tentoonstelling plaats 
vinden in het Vleeshuis op de Grote Markt. 

© Chris Discart
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 het reglement en  
 deelnemingsformulieren zijn spoedig 
 te vinden op de website: www.avf.be
 
 
 

 
 De foto’s kunnen afgegeven worden 
 op de K.A.V.F.-vergadering van 
 10 september, of TEN LAATSTE op 10 
 september bezorgd bij: Chris Discart, 
 Hagenbroeksesteenweg 174, 2500  
 Lier. 

Beide locaties zijn in Lier op een vijftal minuten 
stapafstand van elkaar.
De organiserende club is vrij om een 
voorprogramma in te lassen in de voormiddag. 
Koninklijke Fotogroep Pallieter vond dat de 
stad Lier wel een ideale plaats is om een kleine 
fotorally te organiseren waarbij de deelnemers 
quizvragen oplossen en foto’s maken tijdens 
een uitgekiend parcours. Deze worden nadien 
geëvalueerd.
Hopelijk wordt deze Noord-Zuid 
fotoconfrontatie dit jaar even goed als de 
vorige jaren (33 jaar). 
 

Chris Discart

http://www.avf.be/
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Foto Locaties - Evenementen

De informatie hieronder is onder voorbehoud. Dus altijd eerst controleren of dit 
evenement wel doorgaat.
Heb je zelf iets waarvan je denkt dat het de moeite waard is om te delen met 
andere amateurfotografen, gelieve dit dan door te sturen voor de 20ste van de 
voorafgaande maand naar jef.maggy@gmail.com

FlAnDers open ruGby: 
Dendermonde - 2 - 4 juni: www.facebook.com/events/1022386907840661/ 
 
De QuAeye werelt: 
Deurne - 3 en 4 juni: www.dequaeyewerelt.be 
 
sinksenFoor: 
Antwerpen - 3 juni tot 9 juli: sinksenfoor.antwerpen.be 
 
toonbeelD: 
Thorn (NL) - 4 juni: www.thornmetronoom.nl 
 
hiGhlAnDGAmes: 
Betekom - 4 juni: www.facebook.com/events/1848421428773634/ 
 
strAAttheAterFestivAl: 
Bokrijk - 5 juni: bokrijk.be/nl/evenementen/straattheaterfestival 
 
stoeterijenDAG: 
Londerzeel - 11 juni: www.facebook.com/events/1401601486539493/ 
 
livinG stAtues: 
Valkenburg (NL) - 11 juni: www.nklivingstatues.nl/info/programma 
 
beelDiG lommel: 
Lommel - 17 en 18 juni: beeldiglommel.be 
 
motorcross: 
Genk - 17 en 18 juni: www.fmb-bmb.be/nl/mx_event/motocross-solo 
 
victoriAn rosewAlk : 
Mechelen - 18 juni: www.facebook.com/events/1342380472502808/ 
 
jetski : 
Mons - 18 juni: www.bjbf.be/language/nl/#nieuws 
 

mailto:jef.maggy%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/events/1022386907840661/
https://www.facebook.com/events/1022386907840661/
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http://www.thornmetronoom.nl/
https://www.facebook.com/events/1848421428773634/
http://bokrijk.be/nl/evenementen/straattheaterfestival
https://www.facebook.com/events/1401601486539493/
http://www.nklivingstatues.nl/info/programma
http://beeldiglommel.be/
http://www.fmb-bmb.be/nl/mx_event/motocross-solo
https://www.facebook.com/events/1342380472502808/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
http://www.bjbf.be/language/nl/#nieuws


35

rAlly vAn ieper: 
Ieper - 22 - 24 juni: www.ypresrally.com 
 
 
muDDy AnGel run: 
Brussel - 24 juni: www.facebook.com/events/321208591605028/ 
                               fr.muddyangelrun.com 
 
historiA munDi: 
Glabbeek - 24 en 25 juni: www.historia-mundi.be 
 
zwemmen: 
Mol - 24 en 25 juni: www.mozka.com/mozka/?q=content/grote-prijs-mol-0 
 
speeDwAy: 
Heusden-Zolder - 25 juni: www.speedwayclubhelzold.be/events 
 
horsebAll: 
Diepenbeek - 24 en 25 juni: www.equibel.be/prg/events/event.php?eid=67910&d=CH 
 
wielrennen: 
Antwerpen Belgische Kampioenschap - 25 juni: www.sport.be/bkwielrennen/2017/
nl/?v=15102014 
 

© Wesley Mattheyses

http://www.ypresrally.com/
https://www.facebook.com/events/321208591605028/
https://fr.muddyangelrun.com/
http://www.historia-mundi.be/
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https://www.speedwayclubhelzold.be/events
https://www.equibel.be/prg/events/event.php?eid=67910&d=CH
http://www.sport.be/bkwielrennen/2017/nl/?v=15102014
http://www.sport.be/bkwielrennen/2017/nl/?v=15102014
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Jan De Gueldre, Mr. R. Goossensstraat 34, 2650 Edegem, tel: 03 457 07 58,   jandegueldre@telenet.be
 Voorzitter, vertegenwoordigt de KAVF.
              Opstellen dagorder maandelijkse bestuurs- en clubvergaderingen.
              Kop van Jut voor alle klachten en opmerkingen.
              Webmaster.
              Beheer Zilveren Gids en Excel file met alle clubgegevens. Adreslabels.

Frans De Bie,  Predikherenhoevestraat 87, 2840 Reet, 03 888 30 60,   debie.frans@skynet.be
  Ondervoorzitter.
 Wedstrijdcommissaris Digitale Beelden. Organiseren wedstrijd en opstellen uitslag.
 Evaluatierapport van wedstrijd en tentoonstellingen. 
 Aanwezigheidslijsten op de vergadering. 

Gilbert Thuys, Joe Englishlaan 7, bus 1.1, 2650 Edegem, tel: 03 827 34 81,   thuys.gilbert@telenet.be
 Secretaris.
 Schriftelijke contacten met de buitenwereld. 

Jacques Le Clef, Bloemistenstraat 48 b 4, 2140 Borgerhout, tel: 03 321 37 54
 Geldbeheerder, opmaken financieel verslag en begroting.
 Verantwoordelijk voor aanvraag aankopen. 

Jozef van Brusselen, Parklaan 19, 2620 Hemiksem, tel: 03 887 18 34,   jozefvanbrusselen@scarlet.be
 Materiaalmeester. 
 Aankoop karton en passe-partouts (in plaats van Augustijn Buelens).
 Verbindingspersoon met bestuur van het PC’ke.
 
Eric Mattheyses,  Planetariumlaan 13, 2610 Wilrijk, tel: 03 828 87 38,   ericmat@telenet.be
  Layout catalogi.
 Aankondiging manifestaties.
 Publicaties, Oorkondes. 

Roger Van Vossel, Soldatendreef 10, 9120 Beveren-Waas, tel: 03 775 36 29,   rogervanvossel@telenet.be
 Archief foto’s en Digimappen (CD’s).
 Contact met dagbladen en melding manifestaties (oa ‘Uit inVlaanderen’).
 Sponsoring.

Etienne Van Hees, Dynastielaan 23/8, 8660 De Panne, 03 666 76 66,   etienne.vanhees2@telenet.be
 Wedstrijdcommissaris Foto. 
              Organiseren wedstrijd en opstellen uitslag.
              Evaluatierapport voor wedstrijd en tentoonstellingen (dit alles tot volgend jaar).
 
Chris Discart, Hagenbroeksesteenweg 174, 2500 Lier, 03 480 64 77,   chris.discart@telenet.be 
 Verslagen van de bestuursvergaderingen en de maandelijkse ledenvergaderingen.  
 
Jef Lemmens, Van der Nootstraat 21, 3012 Leuven, 016 449379 ,   jef.maggy@gmail.com
 Redacteur voor het tijdschrift “KAVF Magazine”.
  Overname van de taak van Etienne volgend jaar.
 
Buiten AVF-bestuur 

Augustijn Buelens, Hollebeekstr. 31, 2840 Rumst, tel: 03 844 22 30,   augustijn.buelens@skynet.be  
 Bestellen fotokaders, dozen, passe-partouts (tot eind juni 2017).

RAAD van BESTUUR              en bestuursfuncties
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