KONINKLIJKE FOTOCLUB WESTHOEK VEURNE

Programma Januari – Februari 2022
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Beste clubleden,
Een nieuw jaar staat voor de deur. De “Covid-19” problemen zijn nog niet van de baan. Toch
hopen we weer enigszins “normaal” te kunnen werken. Onze medewerking aan “Toeren en
Loeren” was een succes. Een 500-tal bezoekers hebben tijdens de drie dagen genoten van
onze mooie beelden, zowel ingekaderd als op scherm. Een pluim voor alle leden die hebben
meegewerkt!.
Ondertussen zullen we verder bouwen aan 2022 en de voorbereiding van de viering van ons
65-jarig bestaan.
Aan allen nog een prettig eindejaar , een gezond 2022 en vooral veel mooie beelden
gewenst !!!

Maandag 10 januari 2022:
Woordje van de voorzitter.
Voorstelling “Pictures to Exe” ,diamontagepakket door Herwig,
Vrij werk en probleemfoto’s.

Maandag 24 januari 2022:
Woordje van de voorzitter.
Top 5 reeks C.
Vrij werk en probleemfoto’s.

Maandag 7 februari 2022:
Woordje van de voorzitter.
Clubwedstrijd thema : “WEERSPIEGELING”
Vrij werk en probleemfoto’s

Maandag 21 februari 2022:
Woordje van de voorzitter.
Top 5 reeks D.
Vrij werk en probleemfoto’s.

Simpel uitgelegd door Freddy Candaele:
Verhouding 16/9
Bijna alle TV-schermen hebben tegenwoordig een verhouding van 16:9, een iets bredere
verhouding dan de vroegere 3:4
Deze nieuwe beeldschermverhouding is vooral aangenamer om naar te kijken, en oogt
ondertussen natuurlijk ook moderner.
Oudere TV series of films in de verhouding 3:4, bv “FC de Kampioenen”, ogen daarom nu
een beetje oubollig op onze moderne televisieschermen.
Het mooie nieuwe 4K scherm in onze club heeft eveneens een 16:9 verhouding, en ook de
computerschermen hebben deze trend gevolgd, ze zijn dus ondertussen bijna allemaal 16:9
De meeste van onze fototoestellen hebben echter een verhouding 2:3, een doorzetting van
de vroegere standaard verhouding van de 24 X 36 kleinbeeldfilm.
Als we dus een foto beeldvullend willen tonen op een hedendaags scherm gaan we deze
moeten versnijden of croppen naar 16/9.
Dit wil niet zeggen dat we alleen nog maar 16:9 moeten gebruiken, andere verhoudingen
zoals 1:1 en 2:3 en 3:4 zullen alleen niet beeldvullend getoond worden op ons 16:9 scherm,
of we laten dus een deel van onze pixels op het scherm onbenut. Ditzelfde geld voor
panorama’s.
Voor afdrukken is 2:3 trouwens nog altijd de standaardnorm en dat zal waarschijnlijk nog
lang zo blijven.
Ook andere verhoudingen zoals 1:1 en 3:4 hebben zeker nog hun waarde.
Vooral voor portret is 3:4 een goede overweging, en 1:1 heeft nog een heel artistieke
aanblik.
Je kan natuurlijk ook willekeurig ergens een stuk van de foto snijden, zonder rekening te
houden met enige standaardnorm, maar dat vind ik zelf geen al te goed idee.
Standaard verhoudingen zijn uitgedokterd om mooi te ogen, en ze hebben onze hersenen
ook al in die zin geconditioneerd dat we deze als vanzelf mooi gaan ervaren.
Maar het staat natuurlijk iedereen vrij van te snijden aan een foto zoals hij zelf wil ….., en het
staat de kijker dan ook vrij van dit als mooi te ervaren of niet 😊
Freddy.

Activiteiten WVFD in 2022
Januari 2022



15 januari 2022 fotografische nieuwjaarswandeling in Oostende op zaterdag15 januari 2022 AV.
Zaterdag 29 januari : Algemene Vergadering.

Februari 2022


19 februari 2022 Workshop met Carlos Versieren i.s.m Heuvelland.

Maart 2022


26 maart 2022 ledenvergadering i.s.m. Digitaal Zien Lauwe

April 2022


? april 2022 lezing sportfotografie met Stijn Audooren.

Mei 2022


28 mei 2022 fotografische wandeling door Leuven.

Juni 2022



15 Juni 2022 uiterste inzenddatum BOW.
18 juni 2022 Fotofair Nederland.

Juli 2022
Geen activiteit.
Augustus 2022
Geen activiteit.

September 2022


24 september 2022 workshop montages maken i.s.m. William Damman
en Rik Taveirne (Kiwabi Zedelgem)

Oktober 2022


22 oktober 2022 fotografische herfstwandeling.

November 2022


12 november 2022 proclamatie BOW.

December 2022


8 december 2022 Standpunten sportfotografie met Stijn Audooren.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalender “Fotovrienden”
6 januari :
20 januari
3 februari
17 februari

fotobespreking van de voorbije uitstappen

