
 

Koninklijke Fotoclub Westhoek Veurne 

Programma nov.-dec. 2022 
 

 

Beste clubleden, 

De herfst is in het land, de windmolens draaien op volle toeren. De warme kleuren 

overheersen het landschap. Een periode in het jaar waar telkens mooie foto’s worden 

gemaakt en waar de maker fier mee is!  Een bemoedigende commentaar in de club kan 

daarbij zeer veel bijdragen om het misschien de volgende keer nog beter te doen. Toch 

moet de gezelligheid  en het samenzijn bovendrijven. 

Veel fotogenot vanwege het bestuur !!! 

 

AGENDA: 

Maandag 14 november: 

-Top 5 reeks C . 

-Foto’s buitenshoot 31/10. 

-Foto’s voor expo “Toeren en loeren” voordragen. 



Donderdag  24 november ism Fotovrienden: 

-Bezoek Brugge , oud kerkhof Assebroek 

*** 

Maandag 28 november: 

-Vrij werk en fotobespreking. 

*** 

Donderdag  8 december ism Fotovrienden: 

-Voordracht Gregory Lewyllie  : Bamboefietstocht door Zuid-Oost Azie in het lokaal. 

*** 

Maandag 12 december: 

-Top 5 reeks D. 

-Permanentie Toeren en Loeren. 

*** 

Donderdag 22 december ism Fotovrienden: 

-Bezoek Damme ; Bloemenkunstenaar Frederiek van Pamel. 

 

*************************************************************  

Tip van Freddy: 

Belichtingsmeting 

Onze fototoestellen hebben een belichtingsmeter aan boord die er voor zorgt dat de meeste foto’s 

goed worden belicht. 

Je hebt de keuze tussen een paar verschillende meetmethodes maar de meesten hebben het op 

matrix-meting staan, waarbij de scene in secties wordt verdeeld om alzo tot een gemiddelde waarde 

te komen. 

In veel gevallen zal die meting zorgen voor een mooi belichte foto , maar af en toe verrast zij ons 

toch met uitgebrande hooglichten of dichtgelopen schaduwen. 

Dat is normaal, want als de meting een gemiddelde gebruikt, en 90% van het beeld is aan de donkere 

kant, terwijl de overige 10% heldere delen zijn zijn, dan zullen de heldere delen bijna altijd 

overbelicht worden. Eenvoudig uitgelegd ziet het toestel dan veel donker, en zet het de lens wijd 

open om veel licht binnen te laten, terwijl op deze manier de lichte delen overbelicht worden. 



Aangezien overbelichte delen in een foto vlugger als als lelijke vlekken worden aanzien dan 

onderbelichte delen, richten we ons beter op de helderste delen tijdens het nemen van een foto.   

Ervaren fotografen draaien hun compensatie al vooraf naar beneden bij het zien van een scene waar 

dat probleem kan optreden, ze merken het dus al vooraf op.  

Compenseren naar min één stop of nog meer, afhankelijk van wat je ziet op je scherm na het nemen 

van een foto ( spiegellozen kunnen het zelfs al vooraf zien ), is dus een in het begin een goede 

oplossing.  

Je kunt ook een spotmeting nemen, maar zelf gebruik ik deze niet in dergelijke gevallen, omdat 

compenseren gewoon veel sneller gaat, maar dat is natuurlijk persoonlijk. 

Na wat oefening ben je er zo mee weg. Het is in het begin een kwestie van controleren en echt geen 

genoegen nemen met overbelichte vlekken in een foto. Na een tijdje zie je de omstandigheden 

waarbij je moet ingrijpen al vooraf. 

De meeste toestellen hebben trouwens ook een overbelichtingsalarm die je toont waar delen in de 

foto zijn overbelicht ( Knipperend rood ) Zet die aan. 

Verder kan ik nog vertellen dat licht op een wolkeloze dag heel stabiel is. 

Het licht verandert dus weinig of niets, en je kunt ervan uitgaan dat eens je goed bent ingesteld, je 

op die instelling kunt vertrouwen en je kunt ze dus vastzetten in de manuele stand op je toestel. 

Stel dat je in beschaduwde straatjes loopt in een stadje en het is mooi weer. Hier en daar zie je een 

straathoek waar het zonlicht binnenvalt, en je wil mensen fotograferen die net in dat deel fel licht 

passeren. Negen op de tien zal het misgaan, want je toestel ziet veel schaduw, en overbelicht dus het 

zonbeschenen deeltje. 

Meet je licht dan eens op het zonbeschenen deel, zet je toestel op manuele stand en geef de 

gemeten waarden daar in. Neem nu maar foto’s van mensen die op zonbeschenen plaatsten 

passeren tijdens je wandeling door de stad, er zal geen enkele overbelicht zijn, want je waarden zijn 

gemeten op een zonnige plek, en je hebt die waarden vastgezet, en zolang de zon schijnt hoeft er 

ook geen wijziging te komen in de instelling.  

De linkse reeks liet ik de lichtmeting over aan het toestel. Alle foto’s zijn verschillend belicht, met 

sommige overbelicht in de door de zon beschenen delen. 

De rechtse reeks is gefotografeerd met één en dezelfde instelling in de stand manueel 

na een meting op een zonverlicht deel. geen enkele foto toont nu overbelichting in de heldere delen. 

Dit is een vlugge test, en de foto’s zijn allemaal onbewerkt. 

(zie volgende pagina) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



  Reglement TOP 5: 

-Bestandsnaam : reeksnr-naam voornaam-fotonr.jpg 

Bvb: A-Meerschaert Willy-1.jpg,   A-Blieck Marleen-3.jpg ,   C-Vanbeveren Karine-5.jpg………… 

-Formaat verticaal 2160 px. 

-max kader van 3 px. als beeldbegrenzing bij donkere beelden op hat scherm. 

- Alle ingestuurde beelden worden vooraf ,samen met de maker, op de vergadering besproken. 

- Hierna worden 2 beelden per inzender door de aanwezige leden geselecteerd. 

-Deze geselecteerde beelden worden later gebruikt voor expo-diashow, website, FB…… 

-Insturen via Wetranfer aan willy_meerschaert@hotmail.com uiterlijk zondagavond voor de 

vergadering. 

******************************************************** 

 

Clubwedstrijd  2022-2023:  

Thema : WATER in al zijn vormen(druppels,zee,rivier,ijs,mist,stoom) 

Maximum 5 foto’s 

**************************************************************** 

 

Wandversiering: 

Je kunt nog altijd foto’s meebrengen om op te hangen aan de “waslijn” in het clublokaal ! 

*************************************************************** 

 

Toeren en Loeren:(thema Georges Simenon) 

Voorzien op 16-17-18 DECEMBER 

************************************************************** 

 

 

 

 

mailto:willy_meerschaert@hotmail.com


WVFD activiteiten :                                        

 

Verwittigen voor aanwezigheid kan ook  bij Marleen voor 3 

november. 

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



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

-8 december om 20 uur:  Standpunten Sportfotografie met Stijn Audooren   
ism.  Fodiak  Klerken  . 

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

 



 

 
 


