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Ook dit is Belgïe 

 

 

 

 

 

Donderdag 6 okt 2022 om 18u00. 

Zaal de Kerkewegel: werkavond, invulflits 

 

Donderdag 3 november 2022 om 20u00. 

Zaal de Kerkewegel: ledenvergadering. 

 

 

Donderdag 1 december 2022 om 20u00. 

Zaal de Kerkewegel: ledenvergadering. 
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 editoriaal editoriaal 
 Beste leden, 

Ons werkjaar is pas begonnen en wij hebben al twee vergaderingen achter 

de rug. Vergaderingen die door bijna alle leden bijgewoond werden. 

Wij gaan op dit elan verder met de werkavond van 6 oktober. 

Deze wordt een beetje een buitenbeentje want wij starten vanaf 18u00 in 

de zaal. Waarom zo vroeg? Wel, de avond staat in het teken van fotografie 

met invulflits.  

Invulflits is een techniek om een te hoog contrast tussen licht en donker 

terug te brengen tot het gewenste contrast. Daarbij blijft het licht van de 

omgeving de primaire lichtbron en wordt de invulflits de secundaire licht-

bron.  

Invulflits kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een onderwerp dat in te-

genlicht staat wat op te lichten. Daartoe gebruikt de fotograaf een correcte 

belichting van de omgevingsachtergrond en kan de invulflits het nabije on-

derwerp correct belichten. Bij de meeste toestellen kan de sterkte van de 

flits aangepast worden bijvoorbeeld op 1/2 of 1/8 van de intensiteit. Is dit 

niet mogelijk dan kan de flitsafstand veranderd worden. 

 

Om alle facetten van deze techniek te kunnen belichten moeten wij kunnen 

werken met daglicht en ook bij avondlicht.  

Heb je moeite met het vroege uur van de vergadering en het uur van je 

avondboterham, breng gerust je “stutje” mee, je kunt het tussendoor op-

eten. 

Is 18u00 voor jou echt te vroeg dan kun je gerust wat later komen. De 

deur van de zaal staat altijd open. 

Wij beginnen de vergadering met een korte uitleg over het werken met de  

invulflits. Daarna kan iedereen aan de slag om het zelf uit te proberen. 

Breng daarom zeker je flitstoestel en een statief mee. 

Wil je een model meebrengen om te fotograferen, doe dit gerust. Wij moe-

ten niet altijd zelf “in the picture” staan. 

 

Het wordt absoluut een interessante avond, kom dus zeker meedoen. 

Tot donderdag. 

De voorzitter 
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uitslag rally 2022 

De reeksen foto’s van de rally zijn dit jaar niet gejureerd door de leden, 

maar er werd een vreemde jury onder de arm genomen.  

Deze jury bestond uit drie leden , een freelance fotograaf, een grafisch 

ontwerper en een cultureel vertegenwoordiger. De drie leden hebben elk 

afzonderlijk de reeksen beoordeeld. Er was geen samenspraak noch over-

leg. De jury kreeg de naam van de deelnemers ook niet te zien. 

Zoals verwacht en heel normaal was hun verdict niet unaniem. Er was hun 

gevraagd de reeksen te rangschikken van één tot vijftien (het aantal deel-

nemers) deze plaatsen werden samengeteld en de reeks die zo het klein-

ste cijfer behaalde stond vooraan, het tweede kleinste cijfer werd tweede 

en zo verder.  

Op deze manier kwamen wij tot de volgende uitslag. 

Er zijn ex aequo’s, maar dat was te verwachten bij een beperkt aantal ju-

ryleden.  

 

1 Rika Vandenbroucke 

2 Rita Bruynooghe , Robert Vermote 

3 Sylvia Van Droogenbroeck en Frans Mertens 

4 Marc Van Iseghem 

5 Daniël Fockenier en Freddy Standaert 

 

Wat opvalt is dat onze dames fotografen hun plaats veroverd hebben bij 

de besten. 
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Bekende fotografen  in de kijker door Filip Van Cappel 

Frieke Janssens : Belgische fotografe 

 

Frieke Janssens werd geboren in 1980 te Brugge. Ze begon al vroeg inte-

resse te vertonen in fotografie en volgde al vanaf haar vijftiende avond-

school. Later studeerde ze fotografie aan de Sint-Lukas school te Brussel. 

Haar genre is vooral geënsceneerde fotografie.  

Ze is vooral bekend om haar reeks smoking kids : rokende kinderen. 

Ze maakte ook ophef met series rond dronkenschap, de dood en vrouwen 

op mannenjacht. 
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