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Beste Close Uppers  
  
Na enkele voorzichtige bijeenkomsten kregen we terug wat beweging in 
onze vereniging maar een tweede Corona-aanval legt alle activitei-
ten weer plat. 
Het bestuur zocht naar een oplossing om het contact met onze leden 
weer op te nemen, er werd gedacht aan Google Meet maar bij nader in-
zien blijkt dat toch niet zo eenvoudig te zijn om met 15 à 20 man tegelij-
kertijd te Googelen. 
Marc die al een tijdje met succes video-lesavonden verzorgd op de club-
avonden is op het idee gekomen om regelmatig een NieuwsKrant door 
te sturen en demofilms met bijhorende print screen. 
(zie voorbeeld op pagina 24) 
 
Ook voor onze foto en AV reeksmakers zullen er berichten komen om zo 
het nodige contact  met onze leden te onderhouden.  
Zit u met vragen over club aangelegenheden, stuur dan gerust een mail 
of bel naar een van de bestuursleden, in de mate van het mogelijke be-
zorgen wij u een antwoord.  
 
Wij hopen dat we jullie met dit nieuw initiatief  wat kunnen bijbrengen 
om nog meer van ons mooi hobby te genieten. 
En op deze manier toch het contact  met de club beter te onderhouden. 
We hopen u wat ontspanning te brengen in deze eenzame en donkere 
dagen in uw kot.  
 
Blijf vooral voorzichtig en hou jullie gezond . 
  
  
Namens het bestuur 
 

Etienne, Walter, Marc en Hugo 
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Dommelstraat 140  -  9250 Waasmunster-Sombeke 

Tel. 052 46 02 94  -  Fax. 052 22 69 52 
www.tapijtenlabelle.com   

Open:  
Maandag tot vrijdag doorlopend van 8 tot 18u. 

Zaterdag doorlopend van 8 tot 17.30u. 
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INDUSTRIEPARK-WEST 60, 9100 SINT-NIKLAAS 
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Beste Close-Uppers 

 

Het zijn bizarre tijden, Covid-19 heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt, het zal nog een tijd-

je duren voordat we weer in ons gewone doen zullen zijn, als dat er ooit nog van komt. 

 

Gelukkig is het deze zomer wat beter geweest, zo konden we met beperkte groepjes samen-

komen, al was het met de nodige veiligheidsvoorzieningen.   

We hebben kunnen genieten van onze zomervakantie in Zwitserland, onze favoriete plek, een 

rustig dorpje Segnas. 

Op een van onze uitstappen in de bergen, heeft mijn vrouwken de opnames voor haar AV-

reeks gemaakt: "Fort Stockli". 

    

Gelukkig hebben we als club enkele keren kunnen samenkomen en is ons clubfeest kunnen 

doorgaan, een klein beetje Close-Up 60. Ook al was het maar met een beperkte groep van 28 

deelnemers. We begrijpen best dat er leden zijn die uit veiligheidsoverweging niet aanwe-

zig konden zijn omdat, zoals men dat zegt, de meesten onder ons deel uitmaken van de risi-

cogroep. Het clubfeest en al onze bijeenkomsten werden georganiseerd strikt volgens de 

voorgeschreven veiligheidsregels.  

 

Wie had ooit gedacht dat we in het jaar waarin Close-Up 60 werd zoveel problemen zouden 

kennen, om te beginnen met een noodgedwongen vernieuwing in het bestuur. 

Enkel maanden na een fantastische nieuwe opstart met workshops voor film, AV reeksen en 

foto moesten we de deuren dichtdoen ten gevolge van een Corona epidemie, we wisten niet 

eens dat het woord corona bestond, en dat we met dat beestje Covid-19 nog een lange tijd 

gaan geplaagd zitten. 

Na vijf maanden zijn we enkele keren terug kunnen samen komen en hebben we gelukkig 

ons feest 60 jaar op een zeer voorzichtige wijze kunnen laten plaats hebben. (zie ver-

slag verder in dit tijdschrift). 

Jammer genoeg hebben we, gezien de onzekere vooruitzichten, onze Gala en Tentoonstelling 

60 jaar Close-Up moeten verplaatsen naar 2021, ja dan wordt het Close-Up 60+1. 

Wij hopen dat tegen december 2021 alles weer wat meer normaal zal zijn. 

Onze plannen voor 60+1 zijn niet minder ambitieus. 

Wij willen dat elke een van onze fotografen een plaats krijgt en het dubbel aan foto's mag 

binnenbrengen voor de fototentoonstelling, er zal ook plaats zijn voor foto's op groot formaat 

en dit voor alle leden die dat wensen. 

We gaan ook wat ruimte voorzien voor wat clubgeschiedenis, foto- en filmgeschiedenis, speci-

ale thema’s, demostanden en er is ook een kunstenaar aangesproken. 

Ook de beste foto's van de thema's 2020-2021 zullen een plaats krijgen in een eigen zaal. 

Zoals u al kon zien op onze website en verder in dit tijdschrift, zijn de thema's voor 2021 

reeds bekend.  

 

Ook de projectie in het museumtheater is voorzien en in de  

tentoonstelling zullen flatscreens voorzien zijn voor een doorlopend projecties.  

Het is de bedoeling dat al onze leden zoveel mogelijk aan bod komen. 
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Bij deze Corona plaag is het misschien een moment om eens extra met u foto's of films bezig 

te zijn in het vooruitzicht van de komende tentoonstelling en gala. Maak al een selectie klaar 

van uw beste werken zodat we die ten gepaste tijd eens kunnen kijken om een keuze te  

maken met het vooruitzicht van de komende tentoonstelling. 
 

We rekenen natuurlijk ook op uw medewerking en inzet voor het welslagen van deze bijzon-

dere gelegenheid. 
 

Door de terug oprukkende Corona hebben we onze bijeenkomsten terug moeten opschorten. 

Het ‘eerste’ slachtoffer hiervan was onze open projectie van onze AV-reeks wedstrijd. 

Maar zoals het al een paar jaar de gewoonte is heeft de jury de AV-reeksen thuis bekeken en 

een juryverslag klaar gemaakt. 

Ik wil alvast al onze AV-reeksmakers proficiat wensen met hun producties, ook al heb ik de 

reeksen enkel in voor-visie gezien en zijn er hier en daar nog aanpassingen gedaan, vind ik 

toch dat de kwaliteit vrij hoog is al moeten we de beoordeling overlaten aan de jury. 

Wij hopen dat we eind november of begin december toch nog eens kunnen samen komen om 

samen met de jury reeksen te bekijken en een korte bespreking te houden en niet onbelang-

rijk de uitslag bekend te maken. 
 

Maar zoals nu de huidige evolutie is zal samenkomen dit jaar waarschijnlijk niet meer lukken. 
 

Het doet ons veel plezier dat al meer dan 98% van onze leden hun lidmaatschap voor het ko-

mende jaar 2021 al vernieuwd hebben. 

Ook al leven we in een onzekere tijd en is alles veel duurder geworden werd het tijd om 

eens een herziening van de lidgelden te bekijken en de ledenbijdrage aan te passen. 
 

Hoe zit dat nu met het vernieuwen van het lidmaatschap, wel beste vrienden, het is eigenlijk 

heel eenvoudig. 

Vanaf nu betaald ieder waar hij interesse voor heeft, ook de club kas hoeft geen onnodige 

uitgaven meer te doen. 
 

Voor het lidgeld van Close-Up betaald u gewoon 25 €. 

Wat is in die 25 € inbegrepen: 

 U bent dan lid van Close-Up en u kan alle clubavonden bijwonen, u ontvangt ons di-

gitale tijdschrift, u kan deelnemen aan alle interne clubwedstrijden. De bekroonde 

films en AV-reeksen kunnen deelnemen aan de galaprojectie (indien de maker in 

orde is met de auteursrechten). 

 U bent eveneens aangesloten bij BREEDBEELD, KAVF en FGA. Tijdens het uitoefenen 

van uw foto- en/of film- en clubactiviteiten is er een BA-verzekering en lichamelijke 

ongevallen verzekering via clublidmaatschap Breedbeeld tijdens de door de club ge-

organiseerde activiteiten. 

Ik hoor u al denken, dat is niet te geloven zoveel voordelen voor slechts 25 €. 
 

Wilt u als Video lid aansluiten bij Nederlandstalige Amateurcineasten België NAB 2.0 (dit is 

niet verplicht maar wordt aangeraden) dan betaalt u (uitzonderlijk voor 2021) 1€ extra. Hier-

mee kan u deelnemen aan Filmfest, workshops en u ontvangt de NAB 2.0 nieuwsbrieven. 

Als videolid kan u ook aansluiten bij Vlaamse Amateur Cineasten VAC (niet verplicht maar wel 

aangeraden), dan betaalt u 25 € extra, hiervoor kan u gratis Freeplaymusic downloaden en 

deelnemen aan het jaarlijks VAC filmfestival, Workshops enz. 
 

Onze foto leden kunnen ook aansluiten bij de Oost-Vlaamse Unie van Fotografie vzw. (O.V.U. 

vzw) dit is niet verplicht maar wel zeer aangeraden. Dan betaald u 15 € extra. Hiervoor kan u 

gratis deelnemen aan de door de OVU ingerichte fotowedstrijden (geen AV-reeksen meer). 
 

Beste Close-Uppers, opgelet voor het betalen van de jaarlijkse SABAM bijdrage, deze is jaar-

lijks herzienbaar. 

De SABAM bijdrage via NAB 2.0 of BreedBeeld is voor 2021 is bepaald op 54 €. 
 

Wie enkel creative commons-muziek of rechtenvrije muziek gebruikt, zoals te vinden is op 

YOU-TUBE, dient geen SABAM regeling te treffen maar moet wel de bron vermelden. 

Zijn er nog vragen, bel gerust of stuur een mailtje. 
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Voor de meesten is het intussen duidelijk hoe de vork aan de steel zit en daardoor ook goed-

koper geworden.     

 

Zopas heb ik vernomen dat een van de medestichters van Close-Up, en een goede vriend, 

Omer Keppens overleden is. 

Enkele maanden geleden heb ik nog afspraken gemaakt met Omer in verband met de viering 

60 jaar Close-Up. Hij keek er met grote belangstelling naar uit om 60 jaar Close-Up te mogen 

meemaken, maar het heeft niet meer mogen zijn. 

Omer zal in mijn gedachten blijven als groot cineast en levensgenieter.  

 

Beste foto- , AV- en filmvrienden gelukkig mogen we ons kot wel verlaten om met voorzich-

tigheid de natuur in te trekken met de camera om mooie plaatjes te schieten. 

Ik heb zelfs gezien op Facebook dat er leden zijn die er regelmatig op uittrekken om mooie 

foto's te maken en deze nadien enkel op Facebook plaatsen. 

"Goe bezig, doe zo voort" zou Herman, onze erevoorzitter zaliger, gezegd hebben. 

 

Het is een moeilijke tijd om plannen te maken, maar toch blijven we vooruit kijken, eens zal 

het wel weer beter worden. 

 

Jullie zullen ook al gemerkt hebben of nog merken verderop in ons tijdschrift dat het een ver-

jongingskuur aan het ondergaan is. Ik wil dan ook Walter en Jana bedanken en proficiat wen-

sen voor het verzorgen van de nieuwe lay-out van ons tijdschrift, ik vind het in elk geval een 

verjonging, verfrissing en een meerwaarde, knap gedaan. 

  

Beste vrienden wees vooral voorzichtig, zorg goed voor uw gezondheid. 

Ik kijk er naar uit om jullie allen zo vlug mogelijk in goede gezondheid terug te zien. 

 

Tot gauw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw Voorzitter 

Etienne  

Mag er eens gelachen worden … 
DE LETTER VAN DE WET 

 

- Ik heb een brief ontvangen van de secretaris-generaal, waarin hij mij ge-

biedt om vijf man van uw afdeling op vervroegd pensioen te stellen, deelde het 

departementshoofd mee aan een van de bureauchefs. 

-Maar, mijnheer, antwoordde de chef, dat kan toch niet, op mijn afdeling wer-

ken maar drie man! 

- Dan moet u er maar voor zorgen dat er snel twee ambtenaren worden aange-

worven, want ik sta erop dat dit bevel strikt wordt uitgevoerd! 
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    Gino’s  

Schilderwerken 

Kleemstraat 45 - 9111 Belsele 

Tel. 03- 772 57 79 - GSM 0486- 16 80 81 

Gino Van Roeyen 

Alle Schilderwerken 

Behangwerken 

Vloerbekleding 
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Clubfeest Close-Up 2020 – 60 jaar. 
 

We kennen en voelen ondertussen de gevolgen van het fameuze “coronavirus”, een woord 

dat we vorig jaar nog niet kenden. Ondanks een 1e en zelfs een 2e coronagolf (nog van die 

nieuwe woorden) kon ons jaarlijks clubfeest toch op 11 oktober, weliswaar in uitgesteld  

relais, doorgaan. 

 

Van het oorspronkelijk aantal inschrijvingen in februari/maart vielen er welgeteld 2 af!  

En dat was dan nog wel tegen de zin van de betrokkenen, meer bepaald Christiane en Martin. 

Martin was immers opgenomen in de kliniek. Gelukkig zou het intussen met Martin beter 

gaan. We wensen hem een spoedig herstel toe! 

 

Voor het bestuur was het ruim aantal ingeschrevenen een teken van vertrouwen om niet te 

moeten breken met de traditie, en dat voor onze 60e verjaardag! 

 

Dat het een geslaagd feest was bleek uit de reacties. We zaten, coronaproof, met een zeven-

tal personen aan tafel. Bij het bestuur zaten er acht (daar mag het altijd iets meer zijn!).  

In totaal waren we met 28 feestvierders. Ook de jeugd was trouwens goed vertegenwoordigd. 

 

We begonnen met het gebruikelijke aperitiefje. 

Het voorgerecht bestond uit gebakken zalm op 

een stoempje van worteltjes. Ondanks de ge-

wone gekende ingrediënten maakt de kok (ons 

lid Marc Demonie) er toch altijd iets speciaals 

van! 

 

Nadien kregen we als hoofdgerecht varkensge-

braad met gebakken witloof en kroketjes. Dit 

alles opgediend met een lekker wijntje. 

En neen, er werd niet gedanst. Er was ook 

geen (lawaaierige) discobar. Enkel zachte 

muziek op de achtergrond.  Misten onze 

feestvierders iets? Absoluut niet. Iedereen 

kon zijn zegje doen! En de sfeer was meer 

dan ok. 

 

Tussendoor hield de voorzitter zijn toe-

spraak en werden de prijzen uitgereikt. 

De uitslag vind je wel ergens in dit boek-

je. Het viel wel op dat er nogal wat leden 

hun prijs niet kwamen ophalen wegens…? 
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Na een klassiek nagerecht – Dame Blanche – waren de gaatjes gevuld, of toch… er was nog 

koffie met versnaperingen! Bij Art Nouveau worden we altijd al goed “gesoigneerd” om het op 

z’n Vlaams te zeggen. 

 

Ik denk te mogen besluiten dat, rekening hou-

dend met het “C-gevaar”,  de goede sfeer en 

de goede zorgen van de chef, het een geslaag-

de uitgave was die niet moest onderdoen voor 

de vroegere clubfeesten. 

 

PS: we hebben tot hiertoe geen berichten ont-

vangen over een of meerdere leden die door dit 

coronaproof feest ziek zijn geworden. Gelukkig 

maar! 

 

Argus. 
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Videowedstrijd 2020 Uitslag 
 

1 ste Plaats met 78,3 p. 
“Vermoedens van kleur” een film van : Marc Vercauteren 
 

2 de Plaats met 77.6 p.  
“ Kutnà Hora” een film van : Etienne Audenaert 
 

3 de Plaats met 77 p. 
“Zandsculptuur Garderen” een film van : Marc Vercauteren 
 

4 de Plaats met 75 p. 
“Rotorua Tour” een film van : Frans Cammaert 
 

4 de Plaats met 75p. 
“Krakau, Verrassend” een film van : Werner Vercauteren 
 

6 de Plaats met 74.6 p. 
“Gdanks, Poort van de vrede” een film van : Werner Vercauteren 
 

7 de Plaats met 74 p. 
“Vietnam” een film van : Ronny De Pesseroy 
 

7 de plaats met 74 p. 
“Stokerij Rubbens” een film van : Maurice Ruyssinck 
 

7 de plaats met 74 p 
“ Warschau, Poort Oost Europa” een film van : Werner Vercauteren 
 

10- de plaats met 72.6 p.  
“Mijn Tuin, mijn passie” een film van : Maurice Ruyssinck 
 

11 de plaats met 71 p.  
“Vestingsdagen Hellevoetsluis” een film van : Pol De Rijbel 
 

12 de plaats met 70.6 p. 
“Langs de kust en achterland” een film van : Frans Cammaert 
 

13 de plaats met 69.6 p. 
“ Venetië Gondola 2015” een film van : Andre De Haeck 
 

14 de plaats met 69,3 p. 
“Amalfi Italië 2018” een film van : Andre De Haeck 
 

15 de plaats met 67.6 p.  
“Mountainbike” een film van : Pol De Rijbel 
 

16 de plaats met 67.3 p. 
“Diefstal” een film van : Pol De Rijbel 
  

Bijzondere prijzen: 
 

“Beste klankband” “Zandsculptuur Garderen” van Marc Vercauteren 
“Beste Fotografie” “ Kutnà Hora”  van Etienne Audenaert 
“Beste Verhaallijn” “ Warschau, Poort Oost Europa”  van Werner Vercauteren 
 

Voor alle deelnemers was er een aandenken en voor de eerste 3 een trofee ‘GOUD’-’ZILVER’ en 
‘BRONS. 
Als bijzondere prijs mochten de laureaten een externe HD van 250Gb in ontvangst nemen.  
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Uitslag AV-reeksen 
 
De volledige uitslag is verschenen in het clubboekje oktober 2019 op pag. 15. 
 
1ste “Wiegela” van Firmin Van Puyvelde 
2de “Priorat” van Eddy Roose 
3de “Zo mooi kan een supermarkt zijn” van Eddy Roose 
 

Bijzondere prijzen: 
 
“Prijs van het bestuur”  “Wiegela” van Firmin Van Puyvelde 
 
De uitslag van de AV-reeksen is deze van de wedstrijd september 2019. 
Vanaf de wedstrijd 2020 zijn er ook bijzondere prijzen voorzien voor “Beste Fotografie”, Beste 
Klankband” en “Beste Verhaallijn”. 
 

Close Upper 
 
Kleur 
 
3de Bulterijst Hugo 
2de Buyl Nicole 
1ste Evelien Schelfhout 
 
Zwart-Wit 
 
3de Eddy Roose 
2de Eddy Roose 
1ste Eddy Roose 
 

Proficiat aan alle prijswinnaars maar ook aan alle deelnemers. 

Mag er eens gelachen worden … 
De mode houdt geen rekening met de mens … 

Bulkmans was een breedgeschouderde vent met grote voeten 

en hij had dringend nieuwe schoenen nodig. Hij stapte een win-

kel binnen en bekeek de modellen die hem werden getoond. 

- Neen, zei hij, ik wil er met brede, vierkante toppen. 

- Maar die hebben we niet in voorraad, mijnheer. Dit seizoen is 

de mode van scherpe toppen, zei de verkoper. 
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De Rycke Gebroeders n.v. 
 

Beton– en Bouwmaterialen 

 
B.T.W. BE-0416.668.547   *   www.derycke.be 

Vesten 57 - 59  -  9120 Beveren-Waas 

Bureel   03 750 99 20 

Fax  03 750 99 26 

            info@derycke.be 
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Familienieuws 

OMER KEPPENS 
Geboren te Sint-Niklaas op 10 februari 1930 

en er overleden op 4 november 2020 

 

medestichter van Film en Diaclub Close-Up 

 

Wij wensen Simonne en de familie veel sterkte 

in deze moeilijke tijd, bij het heengaan van 

Omer. 

 

In naam van het bestuur en alle leden van de 

Koninklijke Close-Up Sint-Niklaas vzw. 
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Welke geheugenkaart moet ik kopen? 
 
Een geheugenkaart is het fotorolletje anno nu. Onmisbaar, want foto- of videocamera’s en appa-
raten zoals drones, hebben een geheugenkaart nodig om de bestanden op te slaan. Het kopen 
van de juiste geheugenkaart kan best lastig zijn door de vele soorten en afkortingen in de namen. 
Hier lees je meer over kiezen van de goede geheugenkaart. 
 

 
 

Welke type kaart heb je nodig? 
 

Er bestaan meerdere type geheugenkaarten zoals SD-, microSD-, Compact Flash, CFast en XQD-
kaarten. Welke geheugenkaart je nodig hebt, kun je vinden in de handleiding of op de website 
van de fabrikant. Op de productpagina van CameraNU.nl staat ook altijd welke kaart er in de ca-
mera past! De kaarten verschillen in afmeting. Apparaten zoals drones en action cam’s hebben 
meestal een microSD-geheugenkaart nodig en spiegelreflexcamera’s een Compact Flash of SD-
geheugenkaart. 
 

Soorten SD-kaarten 
 

De benaming van SD-kaarten (Secure Digital) en micro SD-kaarten is onderverdeeld in SD, SDXC 
(Extended Capacity) en SDHC (High Capacity). Dit heeft te maken met de maximale opslagcapaci-
teit van de kaart. Een SDHC-geheugenkaart heeft een grotere maximale opslagcapaciteit dan een 
SD-geheugenkaart. Heeft jouw camera een SD-kaartslot? Dan wil dat niet gelijk zeggen dat je ook 
een SDHC-kaart kunt gebruiken. Dit kun je nakijken in de handleiding van de camera. 
 

Populaire geheugenkaarten 
 

  Compact   Micro SD        
  Flash   met adapter  
  

https://www.cameranu.nl/nl/c61475/geheugenkaarten-en-opslag/geheugenkaarten
https://www.cameranu.nl/upload/content/1568280281_974.jpg
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Hoeveel opslagcapaciteit heb je nodig? 
 

Voor een eenvoudige compact camera heb je een minder hoge opslagcapaciteit nodig dan voor 
een professionele camera waarmee je kan filmen. Waar ga je de kaart voor gebruiken? Hoeveel 
fotografeer of film je? Met het opnemen van video’s zal de geheugenkaart sneller vol raken dan 
wanneer je fotografeert. En hoe groot zijn de bestanden van je camera? Wanneer één RAW-
bestand circa 50MB groot is, dan loopt de teller aardig op: 
 

JPG-foto's 
 

 

 
RAW-foto's 
 

 

 

Videobestanden 
 

 
 

Grootte 10MP (3MB) 20MP (6MB) 40MP (12MB) 

16GB 4500 2250 1100 

32GB 9000 4500 2250 

64GB 18000 9000 4500 

128GB 36000 18000 9000 

256GB 72000 36000 18000 

Grootte 10MP (30MB) 20MP (60MB) 40MP (120MB) 

16GB 457 228 114 

32GB 915 457 228 

64GB 1830 915 457 

128GB 3660 1830 915 

256GB 7320 3660 1830 

Grootte HD (1280 x 720) 
full HD (1920 x 

1080) 

UHD / 4K (3840 
x 2160) 

16GB 1u 50min 1u 10min 45min 

32GB 3u 45min 2u 20min 1u 30min 

64GB 7u 30min 4u 40min 3u 

128GB 15u 9u 20min 6u 

256GB 30u 18u 40min 12u 
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Welke schrijfsnelheid heb je nodig? 
 

Hoe sneller de schrijfsnelheid van een geheugenkaart is, hoe eerder je beelden zijn opgeslagen - 
tenzij de geheugenkaart sneller is dan jouw camera, want dan wordt de maximale snelheid van je 
camera gebruikt. Een hoge schrijfsnelheid is bijvoorbeeld een uitkomst bij het fotograferen in de 
burst-modus, iets wat je bij sportfotografie veel doet. Als de buffer van de camera vol is omdat je 
geheugenkaart de foto’s te langzaam wegschrijft, moet je wachten met fotograferen tot alle foto-
’s zijn opgeslagen. Dit voorkom je door een kaart te kopen met een hoge schrijfsnelheid. 
De minimale schrijfsnelheid van een kaart wordt aangegeven met een getal zoals 1066x of met 
de vermelding van een ‘class’, zoals ‘Class 10’. Een class 4 kaart heeft een minimale gegarandeer-
de schrijfsnelheid van 4MB/s. Bij sommige geheugenkaarten wordt ook de UHS-aanduiding ge-
bruikt. UHS staat voor ‘Ultra High Speed’. UHS-I of U1 staat voor UHS Class 1 en garandeert een 
minimale schrijfsnelheid van 10MB/s. UHS-3 garandeert een minimale snelheid van 30MB/s. 
 

 

 

Moet je op de leessnelheid letten? 
 

De leessnelheid van een geheugenkaart staat voor hoe snel je de foto’s op je toestel kunt bekij-
ken en hoe snel de bestanden vanaf de kaart af te lezen zijn. De leessnelheid is niet voor ieder-
een belangrijk. Heb je regelmatig te maken met tijdsdruk of maak je video’s, dan wil je dat de be-
standen zo gauw mogelijk op je computer staan. Koop in dat geval een kaart met een snelle lees-
snelheid om te voorkomen dat je onnodig lang moet wachten. 
 

Een camera met twee geheugenkaart sloten? 
 

Er zijn steeds meer camera’s die twee sleuven hebben voor geheugenkaarten. Dit is een enorme 
uitkomst. Zo is het mogelijk om RAW- en JPG-bestanden op een andere kaart op te laten staan. 
Of je kunt de foto’s gelijktijdig naar beide geheugenkaarten weg laten schrijven zodat je meteen 
een back-up hebt. Heb je een camera met twee geheugenkaart sloten? Gebruik dan altijd twee 
gelijkwaardige geheugenkaarten! 
 

Bescherming voor geheugenkaartjes 
 

Een geheugenkaartje is een kwetsbare beelddrager en door het kleine formaat raak je ‘m gemak-
kelijk kwijt. Het zou natuurlijk zonde zijn als je de foto’s of video’s verliest. Daarom wil je voorko-
men dat je het kaartje verliest of dat deze beschadigd raakt. Bescherm de geheugenkaarten en 
berg ze veilig bij elkaar op door een opbergdoosje of een zacht mapje te kopen dat makkelijk in je 
fototas past. 

Minimale schrijfsnelheid UHS class Video snelheid class 

2MB/s Class 2 (C2 of 13x) - - 

4MB/s Class 4 (C4 of 27x) - - 

6MB/s Class 6 (C6 of 40x) - Class 6 (V6) 

10MB/s Class 10 (C10 of 67x) Class 1 (U1) Class 10 (V10) 

30MB/s Class 3 (U3) Class 30 (V30) 

50MB/s - Class 60 (V60) 

90MB/s - Class 90 (V90) 

https://www.cameranu.nl/nl/c62455/geheugenkaarten-en-opslag/accessoires/bescherming
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Harde beschermcase voor geheugenkaart                Soft case 
        

 

 
 
 
 
    Case voor geheugenkaarten en batterij 

 
 
 
 

Koop de juiste kaartlezer 
 

Hoe krijg je de foto’s en video’s op je computer? De bestanden van een geheugenkaart zijn ge-
makkelijk en snel uit te lezen met de juiste kaartlezer. Sluit de kaartlezer aan op je computer, 
stop de kaart er in en daarna kun je de bestanden selecteren en kopiëren. Let op: er bestaan ver-
schillende kaartlezers. Kijk goed of de kaartlezer die je op het oog hebt, geschikt is voor jouw ge-
heugenkaarten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Multi Card reader                                      SD Card reader             
 
 

Overgenomen van Cameranu.nl 

https://www.cameranu.nl/nl/c62565/geheugenkaarten-en-opslag/accessoires/kaartlezers
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Goed nieuws, voor zover ik weet is het de eerste keer dat er een Close-Upper bekroond 

wordt met een AV-Fiap. Een Fiap-onderscheiding is niet alledaags, veel fotografen dromen 

ervan ooit een Fiap-onderscheiding te behalen maar er zijn er heel weinig in België die ooit 

een AV-Fiap behaald hebben. Daarom een hele dikke en welgemeende Proficiat aan 

Guido Clarysse . 

 

Wat is een FIAP: "Fédération Internationale d L'Art Photographique" is een internationale or-

ganisatie van nationale fotografische verenigingen. Meer dan 85 nationale verenigingen zijn 

lid, waaronder bijna een miljoen individuele fotografen. 

FIAP is opgericht door M. Van de Wijer uit België in 1946 en de hoofdvestiging is in Parijs. 

 

De internationale FIAP federatie die bekend staat voor het uitreiken van onderscheidingen 

zoals AFIAP voor foto's en nu ook voor de AV reeksen en dit is AV-FIAP. 

 

Om een AV-FIAP te behalen heb je voor 12 reeksen een aanvaarding nodig, in ten minste 5 

verschillende landen en de 12 bekroonde reeksen, waarvan er tenminste 6 verschillende 

moeten zijn. 

De internationale AV-wedstrijd organisatie moet aangesloten zijn bij FIAP-mecenaat en dat 

kan je zien aan hun logo. 
 

Ook last-minit toegekomen is de uitslag van een FIAP salon in Polen. 

Hier behaalde Guido ‘GOUD’ en een geldprijs. (zie uitslag op volgende pagina). 

Nogmaals proficiat. 

Etienne 
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Mag er eens gelachen worden … 
STAGIAR 

 

Een dokter vroeg aan een stagiar om hem een voormiddag te vervangen. 

Achteraf vroeg hij of alles goed verlopen was. 

- Ik denk het wel, antwoordde hij, mijn eerste patiënt had verschrikke-

lijke hoofdpijn. Ik heb hem een pijnstiller voorgeschreven. 

- Uitstekend, zei de dokter. 

- De tweede patiënt had last van brandend maagzuur. Ik heb hem een 

maagzuurremmer voorgeschreven. 

- Uitstekend, zei de dokter. 

- De derde patiënt was een vrouw. Ze kwam binnen, kleedde zich uit, 

ging op tafel liggen en zei: “Help mij, dokter, ik heb al acht maanden 

geen man gezien.” 

Waarop de arts verbaasd vroeg: 

- En wat heb je daarmee gedaan? 

- Ik heb haar oogdruppels voorgeschreven. 
 

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

Een zakenman belt naar huis vanop zijn werk: 

- Lieverd, mijn baas heeft me uitgenodigd om samen met hem en enkele 

klanten mee te gaan vissen in Schotland. We zullen een week weg zijn. 

Het is een prima kans om promotie te maken. Wil jij een valies klaarma-

ken met kleding voor een week? We vertrekken vanavond vanuit kantoor, 

ik zal dus maar héél even tijd hebben om mijn valies thuis op te halen. En 

wil je mijn nieuwe blauwe zijden pyjama ook inpakken? 

Vrouwlief doet wat haar gevraagd wordt en maakt zijn valies klaar.  

Een week later komt haar man terug thuis, een beetje moe, 

maar heel tevreden. 

- Heb je veel vis gevangen? vraagt ze. 

- Ja, hoor, heel veel zalm en een paar snoeken… Zeg, je bent toch verge-

ten om mijn blauwe zijden pyjama in te pakken! 

- Nee, hoor, dat ben ik niet vergeten, hij zit in je viskist. 
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Facebook 
 

 

Close-Uppers 
 
Niet alleen met een vernieuwd tijdschrift willen we de binding met onze leden  
tewerkstelligen. 
 
Een ‘modern’ medium is de dag van vandaag ook FACEBOOK. 
Hier heeft Close-Up een eigen pagina waarop zeer snel kan ingespeeld worden op 
bepaalde items. 
Ook is dit een bijkomende plaats waar leden hun werk kunnen delen met anderen. 
 

Onze FACEBOOK-pagina is een  
initiatief van onze jeugdige leden, 
met name Evelien is hier de  
beheerder van dienst. 
 
Op onze pagina kan je allerlei weetjes 
vinden maar kan je ook foto’s en film-
pjes van onze leden terugvinden. 
 
Heb je zelf foto’s of filmpjes die je wil 
delen met anderen via Close-Up, 
stuur deze naar Evelien. 
 
        eve.schelfhaut@hotmail.com 
 
 
 

mailto:eve.schelfhaut@hotmail.com
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Niet Vergeten! 

 

Kerstfeest 13/12/2020—18 u 
 

Onder voorbehoud 

 
****** 

 

Breedbeeld film gala 2020 
deadline 13 december 2020 

Zie Breedbeeld voor meer info  
 

****** 
 

Statutaire vergadering 4/01/2021—20u 

 
Onder voorbehoud 

 

****** 
 

Nieuwe datum : NAB 2.0 FilmFest 2021 
29 tot 31 oktober 2021 

CC De Mastbloem in Kruisem 
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Thema’s 2021 
 

Voor 2021 hebben we onderstaande thema’s geselecteerd. 
Het ene al wat uitdagender dan het ander maar (hopelijk) voor elk wat wils. 
 
1ste thema “BRIEVENBUSSEN” 
 
Ons eerste thema is “brievenbussen”. 
Ieder van ons heeft er wel een, een 
doodgewone of een iets opvallendere. 
Ga de straat op en kom met de meest 
opmerkelijkste exemplaren te voor-
schijn. 
 
 
 
 
 
 
2de thema “AVONDOPNAMES BEWE-
GEND LICHT” 
 
Het tweede thema wordt: 
“Avondopnames met bewegend licht”. 
Hier kan je ook je fantasie de vrije loop 
laten en zelf iets creëren. 
 
 
 
 
 
3de thema “STREET ART” 
 
Als derde hebben we gekozen voor 
“Street Art”. 
Meer en meer verschijnt dit in het 
straatbeeld. 
Ook in onze stad. 
Het is een meer verfijnde vorm dan graf-
fiti. 
Wat niet belet dat graffiti ook kunst kan 
zijn. 
 
 
 

Je kunt nu al aan de slag, de data voor het indienen en de bespreking worden in de jaarkalender 
van 2021 medegedeeld. 
 

Succes. 
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ONZE JARIGE LEDEN IN NOVEMBER : 

  

PEETERS HILDE 02 - 11 

CLARYSSE GUIDO 05 - 11 

DE CRAECKER ANTOINE 07 – 11 

VAN RAEMDOCK MARIA 22 - 11 

VAN PUYVELDE FIRMIN 24 - 11 

  

ONZE JARIGE LEDEN IN DECEMBER : 

 

SCHELFHAUT EVELIEN 21 -  12 

SCHELFHAUT THOMAS 24 - 12 

VAN MOORHEM LEO 24 - 12 
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Voorzitter 

Verantwoordelijke FILM           

Afgevaardigde bij de  

Culturele Raad Sint-Niklaas 

Afgevaardigde KAVF 

Afgevaardigde OVU 

Etienne Audenaert 

Sint-Jansplein 17 - 9100 Sint-Niklaas 

etienne.audenaert@gmail.com 

 

03– 776 75 95 

0475–25 97 24 

 

Fx.03-7662953 

Secretaris 

 Verantwoordelijke 

DIGI en FOTO, 

Afgevaardigde bij de  

Culturele Raad Sint-Niklaas 

Tijdschrift/Webmaster 

Walter Vermeulen 

Ropheide 15 - 9100 Sint-Niklaas 

walter_vermeulen@telenet.be 

03– 777 52 14 

0486-91 09 48 

Schatbewaarder 

BE28 7512 1064 3220 

 

 Verantwoordelijke FILM  

Marc Vercauteren 

Rode Kruisstraat53/b2                    

9100 Sint-Niklaas 

marcvercauteren1@gmail.com 

03-776 70 53 

0472-05 79 80 

 
Raadslid 

Foto/Digi 

Opvolging contacten bij 

andere instanties/clubs 
 

Hugo Bulterijst 

Galgstraat 47 - 9100 Sint-Niklaas 

Hugo.bulterijst@telenet.be 

03-777 01 65 

0477-84 42 32 

   

CLUBLOKAAL 
P.De Meerleerstraat 24a 

( dreefje inrijden, parking Etabo ) 

9100 Sint-Niklaas 

0475– 25 97 24 

CLUBINFO 



30  

Tips voor het fotograferen in de regen 
 

Blijf jij thuis wanneer het regent? Dat is nergens voor nodig... Regenachtige omstandigheden kun-
nen je hele mooie foto’s opleveren. Laat je inspireren, pak je regenjas en ga naar buiten om fot-
o’s te maken in de regen! 
 

 
Een regenhoes is een uitstekende bescherming voor je apparatuur 
 

Wat kun je in de regen fotograferen? 
 

Landschapsfotografie 
 

Ben je gek op het vastleggen van landschappen of cityscapes? Dreigende wolkenluchten, voorbij-
trekkende regenbuien, regenbogen, de lichtbanen van de zon die soms tussen de wolken door 
komt, reflecties op natte tegels en in de plassen op straat zijn geweldige elementen voor foto’s. 
Het maakt je beelden interessanter. 
 

Portret- en straatfotografie 
 

Je kunt stoere portretten maken in de regen en ook straatfotografen kunnen hun hart ophalen. 
De lichaamstaal en de blikken van de mensen op straat spreken boekdelen. Dit alles kun je niet 
vastleggen wanneer de zon al dagen schijnt. Bij portretfotografie kun je bijvoorbeeld flitsers in-
zetten als tegenlicht voor spectaculaire eindresultaten! 
 

Natuurfotografie 
 

Waar mensen besluiten om binnen te blijven bij slecht weer, doen dieren dat niet. Het ritme van 
de natuur gaat gewoon door. Ga naar de dierentuin of een schuilhut om bijzondere dieren en vo-
gels te fotograferen. Met regen hebben de beelden een hele andere sfeer dan wanneer de zon 
schijnt. En in de schuilhut zit je zelf lekker droog! 

https://www.cameranu.nl/upload/content/1552312639_073.jpg
https://www.cameranu.nl/upload/content/1552312639_073.jpg
https://www.cameranu.nl/upload/content/1552312639_073.jpg
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Macrofotografie 
 

Wat denk je van het fotograferen van druppels die ergens vanaf spatten, op een mooie bloem 
liggen of langs een raam glijden? Als macrofotograaf kun je in de regen of na een bui hele andere 
details vastleggen. Is het mooi weer, maar wil je het liefst met druppels op je onderwerp? Je kunt 
druppels en nevel maken met een plantenspuit. 
 

 
Druppels op planten en bloemen zijn een toevoeging voor je foto 
 

Bereid je voor op de regen 
 

De bescherming voor je camera en objectief is essentieel wanneer je de kans loopt om in een bui 
terecht te komen. Bereid je thuis voor en neem je apparatuur mee in een goede fototas met een 
regenhoes. Wees selectief in wat je meeneemt en wissel tussendoor niet van lens om te voorko-
men dat er een spetter in de camera komt. Dit neem je allemaal mee in je tas: 

 Een protect- of UV-filter 

 Zonnekap van je objectief 

 Een beschermende regenhoes 

 Microvezel schoonmaakdoekjes 

 Donkere paraplu (grijs of zwart) 

 Thermosfles met koffie of thee 

 Waterdichte schoenen 

 Een regenjas 

 Handdoek 
 

Handig om te weten 
 

Laat je zonnekap gewoon op je objectief zitten, ook al schijnt de zon niet. Door de zonnekap ko-
men er geen druppels op de frontlens. Heeft je objectief een hele kleine zonnekap? Koop dan 
een beschermfilter of UV-filter. De druppels komen daardoor niet direct op je lens en dat is ach-
teraf fijner schoonmaken. 

https://www.cameranu.nl/upload/content/1552378759_423.jpg
https://www.cameranu.nl/upload/content/1552378759_423.jpg
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In waterplassen springen levert een leuk en vrolijk effect op 
 

Experimenteer met de sluitertijd 
 

De sluitertijd die je moet gebruiken voor het fotograferen van de regen is afhankelijk van het re-
sultaat wat je wilt bereiken, hoe hard het regent en hoe groot de druppels op dat moment zijn. 
Met een snelle sluitertijd van bijvoorbeeld 1/500e van een seconde kun je vallende regendrup-
pels ‘bevriezen’ in beeld. Met een langere sluitertijd zoals 1/10e van een seconde veranderen de 
druppels in zachte strepen. Dit geeft een hele andere sfeer in je beeld. Zet de beeldstabilisatie 
van je camera of objectief uit en gebruik een statief of een monopod bij het fotograferen met 
een lange sluitertijd om bewegingsonscherpte te voorkomen. Het voordeel van een monopod is 
dat je iets mobieler bent. 
 

 
 

De sluitertijd van deze foto is 1/800e van een seconde  

https://www.cameranu.nl/upload/content/1552378758_833.jpg
https://www.cameranu.nl/upload/content/1552378758_833.jpg
https://www.cameranu.nl/upload/content/1552378758_506.jpg
https://www.cameranu.nl/upload/content/1552378758_506.jpg
https://www.cameranu.nl/upload/content/1552378758_833.jpg
https://www.cameranu.nl/upload/content/1552378758_506.jpg
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Gebruik reflecties in je foto’s 
 

Een regenplas is niet zomaar een plas water. Het is een geweldige spiegel die je kunt gebruiken 
voor unieke stadsgezichten of als zachte voorgrond vanuit een extreem laag standpunt. Zoek 
naar de juiste hoek en laat de stad of de omgeving heel anders zien! En heb je wel eens een lens-
bal in een plas gelegd? Dat geeft pas een tof effect! Met een polarisatiefilter heb je invloed op 
hoe de reflectie in het water er uit ziet. Door aan het filter te draaien terwijl je door de zoeker 
kijkt, zie je het beeld in het wateroppervlak veranderen. 
 

 
De reflecties in de plassen maken een foto een stuk interessanter 

 

Gebruik tegenlicht om druppels te fotograferen 
 

Vallende druppels kun je het best fotograferen met tegenlicht. Gebruik bijvoorbeeld de zon, het 
licht achter een raam of het schijnsel van een lantaarn op straat als tegenlicht. Let daarom tijdens 
het fotograferen op waar het licht vandaan komt en op de hoek van waaruit je foto’s maakt. Je 
foto’s worden interessanter als je tegen het licht in fotografeert. Voor macrofoto’s kun je een 
klein lampje als tegenlicht gebruiken om de foto nog meer bijzonder te maken. 
 

Extra tip 
 

Met een telelens heb je een kleinere scherptediepte waardoor druppels nog meer uit de foto 
springen. 

https://www.cameranu.nl/upload/content/1552312620_808.jpg
https://www.cameranu.nl/upload/content/1552312620_808.jpg
https://www.cameranu.nl/upload/content/1552312620_808.jpg
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Foto door Martijn den Breejen 

 

Wat doe je als je weer thuis bent? 
 

Het temperatuurverschil tussen buiten en binnen is groot. Is je camera per ongeluk toch nat ge-
worden? Haal eerst de meeste druppels weg met een handdoek en laat de spullen in de fototas 
acclimatiseren in de hal. Hiermee voorkom je condens in de camera en je objectieven. Haal wel 
alvast je geheugenkaartje en de accu uit het toestel. 
 

Handig voor in de regen 
 
 
 
 
    Tri-pod sleeves 
 
 
 
 
 
 
 

 Rain sleeve 
               Microfiber lensdoekje 

Overgenomen van Cameranu.nl 

https://www.cameranu.nl/upload/content/1552377421_867.jpg
https://www.cameranu.nl/upload/content/1552377421_867.jpg
https://www.cameranu.nl/upload/content/1552377421_867.jpg
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Tot nader orde 
zijn alle festivals en  

tentoonstellingen geannuleerd. 
 

 

 

 

 

 
NOTEER IN UW AGENDA : 

 

FOTO  & DIGISALONS  

 

FILM/VIDEOFESTIVALS 
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Zand 16  -  9160 Lokeren 

Tel. 09 348 91 87 

Fax 09 349 32 81 

Huis Van de Voorde Decoratie 
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Kalibratie beeldscherm/beamer 
 
In het lokaal wordt al jaar en dag gezegd dat het beeld van onze beamer niet ‘jedat’ is. Het beeld 
op het scherm van de laptop is scherper en de kleuren zijn beter. 
Om dit probleem uit de wereld te helpen hebben Ronny (De Pesseroy), die de apparatuur heeft, 
en ik besloten om mijn laptop en de beamer eens te kalibreren. 
Dit hebben we gedaan om onze AV-reeks wedstrijd goed te kunnen projecteren. 
Wijzelf hebben het resultaat reeds kunnen waarnemen en, neem het van mij aan, het is een reu-
ze verschil. 
Spijtig genoeg moeten jullie nog wat op jullie honger blijven zitten want door onze vriend 
‘corona’ is de projectie uitgesteld (maar niet vergeten). 
Voor wie wil weten hoe je een beeldscherm kalibreert, volgend artikel. 

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

Hoe kalibreer je je monitor? 
 

Om te voorkomen dat de kleuren op je beeldscherm afwijken van je foto afdrukken is het belang-
rijk om je monitor regelmatig te kalibreren. Hierdoor kun je beter werken met kleuren, helder-
heid en contrasten en heb je altijd de juiste weergave. Maar hoe doe je dit eigenlijk? 
 

Hoe vaak moet je een monitor kalibreren? 
 

Het is aan te raden om je beeldscherm één keer in de maand te kalibreren. De weergave van je 
beeldscherm zal in de loop de tijd namelijk minder worden, hierdoor veranderen de helderheid 
en de kleurweergave. Het herkalibreren van je scherm gaat sneller dan wanneer je 'm voor het 
allereerst moet kalibreren. 
 

Met software of met hardware kalibreren? 
 

Het allerbeste is om je monitor te kalibreren met behulp van speciale hard- en software van bij-
voorbeeld DataColor, Globell of X-Rite. Daarmee maak je snel en gemakkelijk een betrouwbaar 
kleurenprofiel dat geoptimaliseerd is voor jouw beeldscherm. Het op het oog kalibreren van je 
beeldscherm of daarvoor gebruikmaken van gratis software is voor fotografen niet nauwkeurig 
genoeg. 

https://www.cameranu.nl/nl/c9852/colormanagement/monitor-kalibratie/datacolor
https://www.cameranu.nl/nl/c9862/colormanagement/monitor-kalibratie/x-rite
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In 10 stappen je monitor kalibreren 
 

 Reset alle instellingen van je beeldscherm voordat je begint 

 Sluit de Spyder aan op de USB-poort van je computer 

 Start het hulpprogramma van de DataColor Spyder op 

 Selecteer welke monitor je wilt kalibreren en wat voor type het is 

 Geef aan welke instellingen je kunt aanpassen op je beeldscherm 

 Bepaal de kalibratie instellingen (gamma, witpunt, helderheid en omgevingslicht) 

 Plaats de Spyder daarna plat op je bureau om het omgevingslicht te meten 

 Positioneer de Spyder in het midden en hang de kabel over je scherm 

 Start de kalibratie en volg de instructies op die je tussendoor krijgt 

 Haal de Spyder van je scherm af en sla het kleurenprofiel op 
 

Tips voor het kalibreren 
 

 Let er op dat er geen direct licht of een reflectie op je scherm valt 

 Zet het scherm minstens 30 minuten aan zodat deze is opgewarmd 

 

Dit heb je nodig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datacolor Spyder X Pro  
 
 
 

Dit kan je nog allemaal eens bekijken in volgend YOU TUBE filmpje 
 
https://youtu.be/XxGczSIjUPo 
 

Vermeulen Walter en 
Overgenomen van Cameranu.nl 
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RESTAURANT  

FEESTZALEN   

TRAITEUR 
 

Dagsterrestraat 2 

9170 Sint-Gillis-Waas 

 

Tel. 03/770.52.46 

www.salonsartnouveau.be 
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   Januari 

   Woe  01 Januari      Nieuwjaarsbrunch aanvang 13u00    € 69 p.p. 

   Zat     11 Januari     Nieuwjaarsevent Walking dinner 20u00 tot 01u00,  

      nadien open bar ( Dj voorzien ) 

   Zon   19 Januari     Nieuwjaarsbuffet € 63 p.p. 

   Februari 

   Zon   16 Februari   Koud en warm buffet met dessertenbuffet   € 63 p.p. 

   Maart  

   Zon   08 Maart  Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 65 p.p.  

      met optreden FRANK GALAN 

   Mei  

   Vrij   01 Mei            Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 63 p.p.  

     Verjaardagsbrunch GARRY HAGGER 

   Augustus  

   Zat   15 Augustus   Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 65 p.p.  

      met optreden FRANK GALAN 

   Oktober  

   Zat   17 Oktober      Wild festijn 19u00 tot 24u00 nadien open bar met Dj € 68 p.p.  

   November  

   Zon   15 November  Koud en warm buffet met dessertenbuffet  € 63 p.p. 

   December  

   Zon   20 December  Kerstbuffet met dessertenbuffet en kerstliederen €65 p.p. 

      met GARRY HAGGER  

 

 
   Aanvang telkens om 12u00 tot 17u00 uitgezonderd 1/1-12/1 - 17/10 

   BIJ ANNULATIE 2 DAGEN VOOR HET EVENT REKENEN WIJ 50 % AAN     
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 Overname uit dit clubboekje mag 

mits bronvermelding. 

 Uitgezonderd de technische  

artikels foto/video  

 Iedere auteur blijft verantwoorde-

lijk voor zijn/haar bijdrage. 

 De redactie behoudt zich het recht 

voor teksten in te korten, te wijzi-

gen of te weigeren. 

 

 

“Het belangrijkste 
 onderdeel van een camera 

 is de twaalf inch 
erachter!”  

 
 

Ansel Adams 
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