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Beste VLF lid,

Het zijn moeilijke en angstige tijden, met een resem nieuwe woorden, Covid-19, lockdown(party),
coronacrisis ect. Allereerst hoop ik dat onze leden in goede gezondheid verkeren en het allemaal
positief bekijken. We kunnen immers niet anders. Dit virus heeft onze VLF-werking grondig door
mekaar geschud. We waren, met het nieuwe bestuur, aan een nieuwe start begonnen, en nog
vooraleer we een versnelling hoger konden schakelen, moesten we noodgedwongen onze publieke
werking stopzetten. De nodige voorbereidingen voor oa het criterium en de lezingen ten spijt ligt
onze clubwerking stil tot na de zomer. De veiligheid en gezondheid van onze leden primeert boven
de werking. Al kriebelt het bij velen, om hun nieuwe, dichtbij huis fotowerken te tonen aan anderen.
Deze kans komt nog en na de zomer starten we onze activiteiten terug en met goede moed op. Tot
dan blijven we voorzichtig in ons kot, stoffen we onze cameras voor de 24 ste keer af of verdiepen
we ons in het bewerken van reeds gemaakte opnamen.
Tot slot wil ik nog stilstaan bij het feit dat onze provincie zo getroffen is door covid -19, wellicht kent
ieder van ons wel een persoon die jammer genoeg is overleden door de gevolgen van dit onzichtbaar
virus. Zelf ben ik mijn vader verloren door dit virus. Het is zo wie zo al moeilijk om een dierbare te
verliezen, maar in deze omstandigheden, waarbij men zelfs niet eerbiedwaardig afscheid kan nemen
is het leed , door afwezigheid van een troostend gebaar of een stevige knuffel nog groter. Laat ons
alle slachtoffers van deze covid – 19 herdenken en onze blijk van medeleven delen met de
getroffen families.

Liefde, vriendschap en gelukkig zijn met kleine dingen, met deze beschouwing wens ik onze VLF
leden een toekomst toe, in goede gezondheid en denk eraan , zelfs aan de langste, donkere tunnel is
er op het eind licht, …… licht wat we dan gebruiken voor onze …. Fotografie.

Verzorg jullie goed, wees voorzichtig , en geniet van de zomermaanden..

Stefan Migalski
Voorzitter VLFvzw



Update 8 juni 2020,

Intussen zijn we met zijn allen, als is het voorzichtig, begonnen met het hervatten van het normale leven.
Weliswaar nog met de nodige beperkingen , social distancing is niet meer zo ver, de mondmaskers durven als
eens onder de neus te belanden en de alcoholgels  worden wat nonchalanter gebruikt.
Onze bubbel mag groter worden. Er is licht aan het eind van de tunnel… Al moeten we opletten dat we in 
het najaar niet terug in een soortgelijke situatie belanden.

Ook het VLF bestuur gaat nog voor de zomervakantie bij mekaar komen en kijken hoe we het resterende
werkjaar kunnen vullen met boeiende dingen voor jullie, onze Limburgse fotovrienden.

Meer hierover in deze nieuwsbrief.

Stefan Migalski
Voorzitter VLFvzw
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VLF Activiteiten

© Cris Martinez

SEPTEMBER 2020

VLF LEDEN VERGADERING
Vrijdag 4 september  2020 

20.00u GC TENTAKEL zaal 3

VLF LEZING 
DRONE & KITE FOTOGRAFIE

Vrijdag 11 september  2020 
20.00u GC TENTAKEL zaal 3

SALON FOTOCLUB HEERS vzw
18, 19 en 20 September 2020

Buurthuis Mechelen Bovelingen HEERS



VLF ActiviteitenOKTOBER 2020

VLF LEDEN VERGADERING
Vrijdag 2 oktober 2020 

20.00u GC TENTAKEL zaal 3

BREEDBEELD in GESPREK
7 Oktober 2020 om 20.00u

ZAAL 3 - GC TENTAKEL ZONHOVEN
met volgende fotografen

Sharon Anouk Brouns
Paulien Delcol

Nante De Boeck
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Present is de eerste grote overzichtstentoonstelling 
van de gerenommeerde Belgische fotograaf 
Stephan Vanfleteren (°1969). Bij het grote publiek is 
hij vooral bekend om zijn indringende zwart-
witportretten, maar de voorbije decennia leverden 
een brede waaier aan journalistieke, documentaire 
en artistieke fotografie. In deze tentoonstelling 
krijgen zowel de iconische beelden als de 
ongekende parels een plaats, en wordt de evolutie 
in Vanfleterens oeuvre zichtbaar.

Nog tot 13 September 2020

Beeld: Zelfportret © Stephan Vanfleteren



Je leert hoe je, op 6 uur tijd, bijzondere zwart-wit architectuur en zeezicht foto's kunt 
maken in een online workshop opgesplitst in 4 sessies van 1,5 uur en geleid door Noel

Baldewijns. 

Noel is bekend voor zijn dramatische beelden die een combinatie zijn van fotografische 
techniek, compositie en zwart-wit nabewerking. Deze nabewerkingstechnieken zullen 

tijdens deze workshop uitgebreid aan het licht komen. Een aantal van zijn beelden kan je 
alvast hier bekijken: www.noel-baldewijns.com

Er is geen grote voorafgaande kennis van photoshop vereist! Maar twijfel je over je kennis of 
heb je geen kennis van photoshop, dan kan er, voor wie dat graag wil, een voorafgaandelijke 

2 uur durende basissessie georganiseerd worden. 

4 sessies
1. Basis lagen en maskers: stap voor stap leer je de basistechnieken in het 
gebruik van lagen en maskers. Het witte masker, het zwarte masker, het 
schilderen in een masker, verlopen en met twee voorbeelden, een 
architectuurbeeld en een zeezicht. Verder leer je met deze lagen en maskers hoe 
je een dramatische lucht kan creëren. Aan het einde van de sessie stuurt ik je een 
foto waarin je de getoonde technieken kan oefenen
2. Lichtmaskers deel I: wat zijn ze, hoe maak je ze, maak zelf een "actie" in 
Photoshop, waar vind je gratis panels op het internet. In meerdere voorbeelden 
tonen we dit middels een digitale ” blending” met gebruik van licht maskers, 
zowel architectuur beelden als zeezichten 
3. Lichtmaskers deel II: we duiken in de “chiaroscuro” technieken van Leonardo 
De Vinci en anderen, analyseren ze en leren ze te gebruiken in de nabewerking. 
Slimme lagen en filters, het doordrukken en tegenhouden dit alles met 
lichtmaskers en ook werken met “gradients”, alles komt uitgebreid aan bod. 
Vervolgens leiden we je in de techniek van het “Photo Drawing”, het bijzondere 
spel van licht en donker zoals alleen Da Vinci dat kon.
4. De Praktijk. Hoe zich voorbereiden op een opname, verschillende technieken 
voor lange stuitertijden, het maken van panorama’s in architectuur beelden. We 
bekijken bijzondere composities en eindigen met hoe we tewerk gaan in het veld. 
Na elke sessie krijg je 2 maanden gratis toegang tot mijn instructie video's die 
elke stap herhalen die we tijdens deze sessie hebben geleerd. Inschrijving: de 
workshop gaat door bij een minimum van 6 deelnemers, gewoon thuis achter je 
laptop of pc. Wanneer: 15-16-17-18 juni 18:30 uur – kost prijs 65 euro –
inschrijven bij:  noel.baldewijns@gmail.com

online workshops van eigen bodem

http://www.noel-baldewijns.com/


fotowedstrijd

Deze zomer willen wij in onze weekendbijlage ‘Check’ een fotowedstrijd 
organiseren met als thema ‘België of buitenland?’. Wij willen - in deze tijden van 
corona en beperkte reismogelijkheden - fotografieliefhebbers oproepen om op 
zoek te gaan naar binnenlandse plekjes die sprekend lijken op het buitenland. 
Zo doen sommige Hagelandse heuvels wegdromen naar de Provence, en lijken 
kreekjes rond de Schelde soms op moerassen in Florida. En zo zijn er 
ongetwijfeld nog een hoop voorbeelden.
We zouden elke week een winnaar uitroepen (die gepubliceerd wordt in 
‘Check’) en na 10 weken ook een grote winnaar van de hele zomer. We zijn ook 
in onderhandeling met partners om hier een mooie prijs aan te verbinden.

In een update van deze nieuwsbrief +/- 20 juni krijgen jullie meer informatie.
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TRGBLK

Dhr Frans Van Bauwel is 1 van de 2 VLF Leden 
die een Galaxie hebben behaald in PI met (350 
aanvaardingen)
En tevens zijn Galaxie in FOTO met (393 
aanvaardingen)



PORTFOLIO  in de KIJKER

Noël Bonné
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© Phil HEMANS
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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.  Je kan de presentaties   downloaden
via    VLFvzw.be

http://www.vlfvzw.be/CidK.html


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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