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KALENDER



APRIL

5 APRIL 2019
LEDENVERGADERING & INLEVEREN
VLF CRITERIUM
20.30u Zaal 3 GC TENTAKEL

27 April 2019
JURERING VLF CRITERIUM
GC TENTAKEL
vanaf 10.00u

MEI

3 MEI 2019
LEZING "TRAVEL- MACRO – NATURE 
FOTOGRAFIE"
20.00u zaal 3 GC TENTAKEL

15 MEI 2019
BREEDBEELD in GESPREK LIMBURG
20.00u Zaal VTZ 
GC TENTAKEL ZONHOVEN



JUNI

7 JUNI 2019
LEDEN VERGADERING
20.30u zaal 3 GC TENTAKEL

SEPTEMBER

6 SEPTEMBER 2019
LEZING
20.30u zaal 3 GC TENTAKEL



VLF LEDEN VERGADERING

5 APRIL 2019
20.30 u     Zaal 3 

GC TENTAKEL ZONHOVEN



PROJECT FOTOLIMFEST

18 Februari tot 31 mei 2019

De resultaten van  de eerste editie PROJECT FOTOLIMFEST
zijn te zien in een verrassende en speelse expositie.

Zoek de fotowand  in GC TENTAKEL.
Een NO BUDGET project in beweging.

Proficiat alvast aan de deelnemers.
Elke dag en avond te bezoeken. 

FOTO - EXPO

GC TENTAKEL fotowand
KNEUTERWEG  ZONHOVEN

© Patje Vandebroek



VLF LEZING  
TRAVEL- MACRO - NATURE

JACKY PANHUYZEN     EFIAP - MPSA
3 MEI 2019
GC TENTAKEL ZAAL 3               20.00u
Inschrijven via:      lezing@vlfvzw.be
Inkom is GRATIS

Jacky is nog maar aan het fotograferen sinds 2012, en van een hobby is dat een 
passie geworden. Vooral Macro, Natuur, Sport en Reisfotografie hebben zijn 
grootste interesse. Jaarlijks gaat hij 2 tot 3 x naar Azië op reis, meestal India, Nepal 
en Birma .

Ongetwijfeld een aanrader, deze lezing, kortom een mix van verschillende thema’s 
welke deze avond interessanter maakt. Mis het niet en schrijf je snel in. (red)

mailto:lezing@vlfvzw.be


VLF LEZING  
TRAVEL- MACRO - NATURE

© Jacky Panhuyzen © Jacky Panhuyzen



VLF LEZING  3 MEI 2019
© Jacky Panhuyzen © Jacky Panhuyzen



alle foto’s op deze pagina

©   Jacky Panhuyzen

VLF LEZING  
TRAVEL- MACRO - NATURE



VLF CRITERIUM  2019
Uiterste inzenddatum :  5 APRIL 2019
Jurering : 27 APRIL 2019

PI - Fotoprints Monochrome & Color
Onderwerp vrij

UITREKSEL uit WEDSTRIJDREGLEMENT als geheugensteuntje.

3.3 De digitale beelden voor de wedstrijd moeten aan volgende normen voldoen:

horizontaal beeld (liggend) maximum: 1920 pixels breed en 1080 pixels hoog
vertikaal beeld (opstaand) maximum: breedte kan variëren en 1080 pixels hoog
vierkant beeld maximum: 1080 pixels breed en 1080 pixels hoog
extensie JPG
kaders rond digibeelden NIET TOEGELATEN

3.4 Identificatie van de beelden: bvb: 9876.XX.Jong hert.jpg

9876 het lidnummer van de auteur
" een punt

XX kenletters van de kring
" een punt

Jong hert titel van het werk maximum 25 tekens
" een punt

jpg verplichte extensie

3.1 De foto’s moeten gemonteerd zijn op licht karton of onder passe-partout 
van 40x50 cm .Voor 2019 is 30 x 40 cm nog toegelaten . Maximum dikte: 1,5 mm.

3.2 De foto's moeten op de keerzijde als volgt gekenmerkt worden:

naam + VLF-lidnummer van de auteur;
naam en kenletters van de kring;
titel van het werk.
De gegevens moeten (volgens de normale kijkrichting) in het midden onderaan
de achterkant van de foto’s aangebracht worden. Op het deelnameformulier 
worden dezelfde gegevens vermeld. Al de gegevens moeten duidelijk leesbaar 
en voldoende groot aangebracht worden.



IN GESPREK

15 MEI 2019

Drie fotografen delen hun passie voor fotografie en gaan het 

gesprek aan met het publiek: dat is de beproefde formule van 

“BREEDBEELD in GESPREK”. 

Woensdagavond 15 Mei 2019 verwelkomen wij:

Willem Douven

Lisa De Boeck & Marilène Coolens

Claire Dekens

Jan Coddé zal als moderator alles in goede banen leiden. 

Inkom is gratis.   

Inschrijven via  deze link 

of via mail :    vorming@breedbeeld.org

20.00 u     Zaal VTZ 
GC TENTAKEL ZONHOVEN

Sfeerbeelden  editie 2018

https://willemdouven.wixsite.com/willem-douven
https://www.memymom.com/
http://www.clairedekensphotography.com/
https://breedbeeld.org/agenda/breedbeeld-in-gesprek-limburg


IN GESPREK

BREEDBEELD in gesprek, onze gespreksavond voor en door 
fotografen, komt op woensdag 15 mei naar Limburg. Lisa De 
Boeck en Marilène Coolens, Willem Douven en Claire Dekens 
komen in Zonhoven vertellen over hun werk en inspiratie.

Lisa De Boeck en Marilène Coolens komen praten over 
“memymom”, het project dat Lisa in 2004 met haar moeder 
Marilène, ook een fotografe, begon. Aanvankelijk doken de twee 
in hun familiearchief, nadien gingen ze zelf beelden maken en 
ensceneren. Het resultaat werd een – nog steeds lopende –
mysterieuze en intieme reeks waarin ze hun onderlinge relatie en 
identiteit verkennen. De overzichtsexpo “memymom” was onder 
meer te zien in het fotografiemuseum van Charleroi.

Autodidact Willem Douven stapt in zijn werk uit de dagelijkse 
rush en sleur. Zijn beelden balanceren op een lijn tussen ruwheid 
en gestileerde schoonheid. Douvens vaak aanwezige flits zet dit 
extra in de verf.

Claire Dekens knipoogt in haar werk nadrukkelijk naar de 
reclame- en productfotografie. Ze gebruikt deze herkenbare 
beeldtaal, met felle kleuren, en geeft er haar eigen insteek aan. 
Soms is die surreëel, soms komisch of kritisch.

Inschrijven via  deze link 
of via mail :    vorming@breedbeeld.org

© memymom / As Close as We Can Get to Mars, 2017

https://www.memymom.com/
https://willemdouven.wixsite.com/willem-douven
https://www.clairedekensphotography.com/
https://breedbeeld.org/agenda/breedbeeld-in-gesprek-limburg


EUREGIO 2019
Tweejaarlijks worden vrijetijdsfotografen uit Nederlands-en
Belgisch Limburg en het Rheinland uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Euregionale Fotowedstrijd.  De wedstrijd staat 
open voor fotografen uit de Euregio Maas-Rijn. Iedere editie van 
de fotowedstrijd heeft een ander actueel en maatschappelijk 
thema. De foto’s die ingezonden worden, moeten aan dat thema 
voldoen. Fotografen mogen zowel individuele foto’s als 
fotoseries inzenden. Een deskundige jury maakt een selectie uit 
alle inzendingen. De geselecteerde foto’s worden geëxposeerd 
op drie locaties in de Euregio, in Nederlends-Limburg, Belgisch-
Limburg en het Rheinland. Uit de geselecteerde foto’s worden 
drie individuele foto’s en drie fotoseries aangewezen die in 
aanmerking komen voor een prijs.

De Euregionale Fotowedstrijd is een initiatief van de Fotobond 
Limburg, Deutscher Verband für Fotografie e.V., het Verbond 
van Limburgse Fotokringen vzw en het Huis voor de Kunsten 

Limburg. Het Huis voor de Kunsten Limburg, is de provinciale 
steunfunctie voor junst, cultuur en erfgoed in Nederlands-

Limburg en coördineert het project. De drie andere organisaties 
zijn de regionale koepelorganisaties op het gebied van 

amateurfotografie. Zij behartigen ieder de belangen van vrije 
tijdsfotografen en fotoclubs in respectievelijk Nederlands-

Limburg, het Duitse Rheinland en Belgisch-Limburg. Daarnaast 
organiseren zij diverse activiteiten waaronder fotowedstrijden, -

exposities en cursussen op het gebied van amateurfotografie.

Het thema voor de editie 2019 is “ HEIM”. Een thema dat zowel in het Duits als in het Limburgs dialect “thuis” betekent. Het thema verwijst naar de wijze waarop de
mens zich verhoudt tot zijn leefomgeving en de wijze waarop hij daar zijn identiteit, karakter ect. aan ontleent. Fotografen kunnen beelden inzenden over hun
eigen “heimat”, waarbij ze bijv. hun omgeving/geboortegrond, lokale culturele tradities en gebruiken, familiebanden etc. waar ze zich mee vereenzelvigen en hun
identiteit aan ontlene in beeld kunnen brengen. Het thema raakt bovendien aan de actualiteit en maatschappelijke discussies over migratie en regionale identiteit.
Met de toenemende globalisering en de ‘confrontatie’ met grote groepen mensen van andere culturen neemt de hang (verlangen) naar regionale identiteit (de
‘roots’) en zaken uit onze directe leefomgeving waar we die identiteit aan ontlenen, toe. Met dit thema stellen we de vraag wat ‘thuis’ vandaag de dag, in een tijd
van globalisering, migratie etc. betekent voor mensen en op welke wijze zij daar hun identiteit aan ontlenen.

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE REGLEMENT LET OP DE INZENDTERMIJN !!!! Van 15 mei t/m 24 juni 2019 (12.00u)

http://www.vlfvzw.be/downloads/formulieren/Wedstrijdreglement.pdf


EXPO
KALENDER





De tentoonstelling geeft een beeld van de camera's die door de jaren 
heen gebruikt werden om te fotograferen. 
Ze tonen de eenvoudigste camera tot het meer ingewikkelde toestel.
Een verhaal hoe fotografie en beeldvorming ontstaan. Tevens wordt aan 
de hand van foto’s  een beeld gegeven over de evolutie van het dorp 
Zolder.

Locatie: WOUTERSHOF
Dekenstraat 28
Heusden Zolder

Een organisatie van : Heemkundige Kring Zolder vzw





In het kader van projecten met derden en de daaraan gekoppelde 
tentoonstelling FLOW werkte het C-mine cultuurcentrum samen met 3e 
jaars Bachelor studenten van de opleiding Beeldende Kunsten Fotografie 
van LUCA School of Arts, campus C-mine Genk.
De studenten kregen een uitgebreide introductie op de thematiek van de 
vierde wand, een dansworkshop en fotografische strategieën die te 
maken hebben met dans- en theaterfotografie. Daarna werkten ze enkele 
maanden samen met verschillende choreografen aan fotografische 
projecten die ontwikkeld werden vanuit een inhoudelijke link met de 
thematiek, vanuit hun eigen visuele stijl en artistieke identiteit.

Met werk van Esmeralda Mertens, Rico Panvini Dymphie Lemmens, 
Margot Grauwels, Mare Kuzmanovski, Mathias Kuypers en Lennert Berx.
In samenwerking met Karel Burssens, Vincenzo Carta, Judith Clijsters, 
Aya Suzuki, Bára Sigfúsdóttir, Femke & Lander Gyselinck, David 
Hernandez & collaborators Mark Vanrunxt & Jan Martens en in 
samenwerkingsverband met C-Takt, C-mine cultuurcentrum en LUCA 
School of Arts campus C-mine Genk.

De resultaten kan je bekijken in de Polyvalente ruimte (1e verdieping) in 
C-mine cultuurcentrum te Genk van 29 maart tot 25 april 2019.
Credits : Margot Grauwels

Locatie: C-MINE Cultuurcentrum GENK

FLOW          tot 25 APRIL 2019



In galerie X-Concept aan de Zuivelmarkt toont de ploeg 
atelierleerkrachten van de Academie Hasselt hun PROJECTIE-PROJECT 
tijdens de kunstennacht.
Beelden uit de werken van de docenten Tekenkunst, Levend Model, 
Schilderkunst, Fotografie, Productontwerp, Grafiekkunst, Grafisch 
Ontwerp en Illustratie, Glasschilderkunst, Beeldhouwen & Ruimtelijke 
Kunst en Keramiek worden getoond in een dynamische lichtshow.

Locatie: X-concept Zuivelmarkt HASSELT

L’ EQUIPE 2        9 MEI 2019



'Framing Fashion' - fotografie van Marleen Daniëls

1 maart tot 7 juni 2019

Framing Fashion biedt een caleidoscopische blik op de 
modewereld door de ogen van fotografe Marleen Daniëls. 

Aan de hand van 100 beelden plaatst ze de modewereld voor 
het voetlicht. Een breed perspectief op 30 jaar mode, 
gefocust op internationale topontwerpers, iconische 

modehuizen en dito shows. Van Alexander McQueen tot 
Martin Margiela en van Dior tot Yohji Yamamoto, Framing 

Fashion focust op de beeldbepalende kracht van 
modefotografie.

Terwijl je in het Modemuseum in Hasselt nog tot 17 maart 
Backstage/Frontstage een blik achter de schermen krijgt van 

de modeshow — en silhouetten gekoppeld worden aan de 
fotografie van Marleen Daniëls — biedt Framing Fashion een 

extra dimensie. Framing Fashion vindt plaats in Mia-H, de 
mode-incubator in Hasselt, en is meer dan een eclatant 

teken aan de wand

FOTO - EXPO

Mia-H Modeincubator Hasselt
Kempische Kaai 85  HASSELT

© Marleen Daniëls



01.03.2019 – 06.10.2019

PHOTOBOOK BELGE
RESTRICTED IMAGES 01.03.2019 - 09.06.2019

SEBASTIEN REUZE 01.03.2019 – 09.06.2019
HANNAH DARABI 01. 03.2019 – 09.06.2019

Meer info

Beeld: Looking for Honey Ants, restricted with Julia Nangala Robertson 
from Restricted images made with the Warlpiri from Central Australia –
Patrick Waterhouse.

https://www.fotomuseum.be/
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sfeerbeelden tijdens de lezing Natuurfotografie

TRGBLK



Proficiat aan de leden van Fotoclub OMNI-FOTO

TRGBLK



De fotografie BEURS van Belgie .

TRGBLK



De fotografie BEURS van Belgie .

TRGBLK



JOUW 
PORTFOLIO
IN DEZE 
NIEUWSBRIEF ?
Natuurlijk kan dat !!! Stuur je portfolio via WETRANSFER naar  dit emailadres

GEWOON DOEN !!!

mailto:voorzitter@vlfvzw.be


CLUB in de KIJKER
In willekeurige volgorde stellen onze Limburgse Fotoclubs zich voor
dmv een korte AV- presentatie.  Elke editie van deze nieuwsbrief komt 
er eentje bij. Om te bekijken dien je wel een internetverbinding te 
hebben. Je kan deze ook downloaden via VLFvzw.be

CB – PRISMA LEOPOLDSBURG

AS - FOTOGROEP HOUTHALEN

http://www.vlfvzw.be/mov/PRISMA%20LEOPOLDSBURG_720.mp4
http://www.vlfvzw.be/mov/FOTOGROEPHOUTHALEN_720.mp4


IS ER EEN VERSCHIL IN DE VERGROTING BIJ EEN 50mm LENS OP EEN FULLFRAME CAMERA 
EN EEN 50mm LENS OP EEN DX-CAMERA ?                                                                  (Armand Schols)

UITLEG OVER FIGUUR 1 
A-P = een voorwerp wat men wilt fotograferen 
A1-A2 = de lens (of de verzameling van lenzen 
A' - P' = het beeld in de camera van het voorwerp : A-P 
P-P' = de as van de camera 
F en F' is het brandpunt van de lens
x = afstand van voorwerp tot de lens 
x' = afstand van beeld tot de lens 

De lijnen met pijlen is de lichtstralen gang van voorwerp tot beeld

Figuur 1



IS ER EEN VERSCHIL IN DE VERGROTING BIJ EEN 50mm LENS OP EEN FULLFRAME CAMERA 
EN EEN 50mm LENS OP EEN DX-CAMERA ?                                                                  (Armand Schols)

UITLEG WISKUNDIG 

De hoogte van het beeld is A' - P' 
De hoogte van het voorwerp dat men wilt fotograferen is A - P 
Nu we zien twee driehoeken die gelijkvormig zijn , namelijk : driehoek A - P - O 
en driehoek : A' - P' - O 
We kunnen volgens de wiskunde nu schrijven : 
𝐴−𝑃

𝐴′−𝑃′
= 
𝑥

𝑥′
(formule 1)

𝐴−𝑃

𝐴′−𝑃′
=  de vergroting (formule 2)   Dus is ook : 

𝑥

𝑥′

= de vergroting   (formule 2b)

Stel dat een voorwerp 150cm groot is en het beeld is 30cm groot,  :

Het beeld is dan    
150

30
= 5 maal kleiner dan het voorwerp

PS: deze situatie doet zich voor als de lens een sterkte heeft van    K = 4 dioptrie 
(komen we later op terug)

Nu is de belangrijkste formule in de OPTICA zijnde :

1

𝑥
+   

1

𝑥′
=   

1

𝑓
(formule 3)

Hierin is    f    = de brandpuntsafstand van de lens  

(of het eindresultaat van brandpuntsafstand van een groep lenzen )

Immers in de optica is bewezen dat    de   f   van een groep lenzen  is :

f   =   
𝑓1 𝑓2

𝑓1+𝑓2
(formule 4)

Dit laatste als bijkomende uitleg 

Die laatste formule gebruiken we niet in deze uitleg, maar onthoud de formule :

1

𝑥
+   

1

𝑥′
=   

1

𝑓
(formule 3)

Nu is      =   
1

𝑓
= K dat is de lenssterkte; en als f in meter wordt uitgedrukt 

bekomt men de lenssterkte (K) in dioptrie.



IS ER EEN VERSCHIL IN DE VERGROTING BIJ EEN 50mm LENS OP EEN FULLFRAME CAMERA 
EN EEN 50mm LENS OP EEN DX-CAMERA ?                                                                  (Armand Schols)

BESLUITEN

Wat kunnen we nu besluiten ?

1) Uit formule 2 en formule 2b en formule 3 zien we dat de 
vergroting niet wordt bepaald door iets anders dan :
x   zijnde de voorwerpafstand
x'   zijnde de beeldafstand
f   zijnde de brandpuntsafstand van de lens

2) Dus de sensor - grootte speelt geen rol over de vergroting van 
uw camera

De grootte van de sensor komt niet voor in bovenstaande 
formules

3) Dus dat uw fullframe-lens een andere vergroting zou hebben 
dan uw DX-cameralens

op voorwaarde dat ge op beide camera een lens gebruikt met 
dezelfde 

brandpuntsafstand (voorbeeld 200mm) is niet juist !!!



IS ER EEN VERSCHIL IN DE VERGROTING BIJ EEN 50mm LENS OP EEN FULLFRAME CAMERA 
EN EEN 50mm LENS OP EEN DX-CAMERA ?                                                                  (Armand Schols)

BEWIJS   MET   FOTO's

Foto 1 = de foto van een fullframe camera met een 50mm lens op dezelfde 
afstand van  doos als de volgende foto met een DX-camera

De afstand van sensorvlak tot object was 3 meter.
De foto is niet uitgesneden of vergroot......men kan de RAW-fill bij mij bekomen 
indien je het niet gelooft.

De doos is het object.
Links en rechts heb ik op gelijke afstand van het object een borstel gezet en 
een rol plakband, zodanig dat ge goed ziet tot waar het beeld gaat.
Voor de opname met de DX-camera is alles op dezelfde plaats blijven staan.

Ge ziet dat de FULLFRAME camera nog de borstel en de plakband van beide 
zijden in beeld brengt bij f = 50mm op 3m afstand.



IS ER EEN VERSCHIL IN DE VERGROTING BIJ EEN 50mm LENS OP EEN FULLFRAME CAMERA 
EN EEN 50mm LENS OP EEN DX-CAMERA ?                                                                  (Armand Schols)

BEWIJS   MET   FOTO's

Foto 2 = de foto van een DX- camera met een 50mm lens op dezelfde afstand 
van de doos  als de vorige foto met een FULLFRAME-camera

Ge ziet dat bij de DX-camera links de steel nog even in beeld is maar rechts niet 
meer, maar ge ziet rechts wel nog een stuk van de voet van de borstel.
De plakband links en rechts zijn niet meer in beeld



IS ER EEN VERSCHIL IN DE VERGROTING BIJ EEN 50mm LENS OP EEN FULLFRAME CAMERA 
EN EEN 50mm LENS OP EEN DX-CAMERA ?                                                                  (Armand Schols)

BEWIJS   MET   FOTO's

Foto 3 = de foto samengevoegd geeft dit resultaat

De blauwe kader rond de foto is het beeld van de FULLFRAME;
De rode kader rond de foto is het beeld van de DX-camera
De opname gegevens van beide beelden staat in de foto in zwarte tekst.

ALGEMEEN BESLUIT

1)Het object is de doos en de doos is in beide opnamen even groot !
Er is dus geen vergroting-verschil tussen een 50mm lens op een  

FULLFRAME  camera en een 50mm lens op een KLEINBEELD camera.

2)Alleen is er een verschil in de zone die in beeld wordt gebracht ; die zone 

is bij een fullframe-camera groter dan bij een kleinbeeld camera.

Noot van de redactie:  Dit artikel kan een bron van discussie zijn, indien zo, laat ons dit op 
een vriendelijke manier doen.
Dank aan Armand Schols voor het inzenden van dit artikel. 



Contact



DANK VOOR JULLIE
AANDACHT

V R I J E T I J D S F O T O G R A F I E P R O M O T E N V E R S T E R K E N

G  E  N  I  E  T  E  N   v a n  d e   F  O  T  O  G  R  A  F  I  E
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