
Voorwoord
Alweer enkele maanden verder, wat gaat de tijd toch snel, en het jaar is ook weer voorbij. 

Net zoals het jaar, en de camera's, moeten we blijven vernieuwen. En er zijn heel wat mooie
nieuwigheden op de markt gekomen de voorbije maanden.

Ook wij vernieuwen, met nieuwe foto's om tentoon te stellen. Onze Foto Expo in V.C. De Fakkel
nadert met rasse schreden, en op zaterdag 11 januari is er reeds de vernissage (voor
genodigden).

En in december stonden we ook al in de spotlight met een standje, om de fotoclub én onze expo
te promoten, op de kerstmarkt in het MEC Staf Versluys. Al bij al goed verlopen, heel wat
kijklustigen en ... hopelijk mogen binnenkort nieuwe leden verwachten.

Fotowedstrijd
Ons eerste thema "Landschappen" is gekomen en gegaan, en was al direct gewonnen door ons
nieuwste lid Roland. Impressionant.

Maar onze fotowedstrijd krijgt een kleine verandering. In plaats van de stemming reeds na 2
maanden te houden, zullen we pas stemmen om de 4 maanden, maar...

We zullen wél nog steeds 6 thema's behandelen : er zullen namelijk telkens 2 thema's van 4
maanden lopende zijn, die afwisselend om de 2 maanden gestemd worden. Een visueel
voorbeeld :

vandaag : start thema 1

+2 maanden : start thema 2

+4 maanden : stemming thema 1, start thema 3

+6 maanden : stemming thema 2, start thema 4

+8 maanden : stemming thema 3, start thema 5

.....



Foto Expo V.C. De Fakkel
Zoals reeds gezegd in het voorwoord, onze Foto Expo in V.C. De Fakkel nadert met rasse
schreden. Vorige donderdag hebben we dan ook onze nieuwe leden van 2013 wegwijs gemaakt
in het correct inkaderen van de foto's.

Op zaterdag 11 januari is er reeds de vernissage, toegankelijk voor de genodigden.

Vanaf de dag nadien, zondag 12 januari, is de tentoonstelling dan open voor het grote publiek.

Van vrijdag t.e.m. maandag, tussen 14:30 en 17:00. Op zaterdag en zondag zal er ook altijd
iemand aanwezig zijn van onze fotoclub.

Nieuwtjes
Onze Davy heeft er tijdens één van onze avonden op gewezen dat als we filters willen gebruiken
op onze objectieven, bvb om de voorkant te beschermen, dat we ervoor moeten opletten dat het
net niet dat filter zelf is dat de voorste lens beschadigd ! Davy verwijst ons naar een interessant
artikel hierover bij LensRentals : http://www.lensrentals.com/blog/2013/10/bad-times-with-bad-
filters

 

Zoals in het voorwoord vermeld zijn er ook heel wat nieuwigheidjes op de markt gekomen van
camera's, niet in het minst van Sony.

Sony met hun fullframe mirrorless : A7 en A7r. Jammer genoeg zijn er nog niet veel
(fullframe) lenzen voor beschikbaar. Ook aan de veeleisende vakantieganger denken ze,
met de RX10.

Olympus met een nieuwe, nog professionelere, versie van hun OM-D, de E-M1, samen met
nieuwe, ook professionele, lenzen. Verder bouwend op de OM-D retro vorm komt er ook een
compact uit, de Stylus 1.

Panasonic springt op de kar van Fuji en brengt een "rangefinder-style" m43 uit, de GX7. Ook
aan de vrouwen denken ze, met de handtasvriendelijke GM1.

Fuji breidt hun X serie uit met een nieuwe X-E2 samen met wat eenvoudiger (lees
goedkoper) X-camera's, én blijft software support geven voor de oudere X camera's.

Nikon gaat de retro tour op met de Df , maar brengt ook een nieuwe D5300 uit met (eindelijk)
ingebouwde WiFi en GPS , en geeft ons eindelijk een stofvrije D600 in de vorm van de
D610.

 

Ook niet te vergeten... Vandaag start in Las Vegas terug de giganteske Consumer Electronics
Show 2014 , waarbij voor ons vooral het PMA (Photo Marketing Association) gedeelte interessant
is. Dit is 1 (van de 2 grootste) jaarlijkse shows waar we overspoeld worden met aankondigingen
van nieuw fotografie materiaal. Dus zeker het nieuws uit Las Vegas in het oog houden de
komende dagen voor nieuw speelgoed.

http://www.lensrentals.com/blog/2013/10/bad-times-with-bad-filters


Blog
Hieronder een resume van de recentste artikelen op onze blog.

Stemming van ons
eerste thema :
landschappen
Vorige donderdag (24/10) was er de
stemming van ons eerste wedstrijd thema :
landschappen. Met deze thema reeks
willen we onze leden uitdagen om
regelmatig(er) de camera te hand te

nemen en erop uit te gaan. We proberen zo veel mogelijk types fotografie de revue te passeren
zodat ze gestimuleerd worden in hun creativiteit en out-of-the-box denken.
De thema's waar de foto's aan moeten voldoen lopen telkens over een periode van 2 maanden.

Read online.

Onze kalender
2014 is er !
Onze jaarlijkse kalender voor 2014 is
gedrukt en kan vanaf heden besteld
worden.

Zoals vorige jaren blijft de prijs een
democratische € 7.00 en kan besteld
worden door een mailtje te sturen naar
kalender@objektiv.be
Alle foto's die op de kalender staan
werden vakkundig genomen door
onze leden en kunnen hieronder al
eens in klein formaat bewonderd
worden.
...

Read online.

http://objektiv.be/2013/10/stemming-van-ons-eerste-thema-landschappen/
http://objektiv.be/2013/11/onze-kalender-2014-is-er/
http://objektiv.be/2013/10/stemming-van-ons-eerste-thema-landschappen/
http://objektiv.be/2013/11/onze-kalender-2014-is-er/


Relaas 7/11/2013 - Avond
fotobewerking
Voor dergelijke avonden worden enkele foto's van onze leden
voorgeselekteerd, waarop elkeen dan zijn, of samen met een
collega hun, creativiteit kan loslaten. Vanavond laten onze leden
terug hun creatieve geesten los op volgende 3 foto's. Alle 3
interessante foto's, elk met hun uitdagingen om er iets mooiers van
te maken.

Zo zaten we dus vanavond met een full house, waarop iedereen
zijn laptop met gecalibreerd scherm mee had.

Read online.

Foto Expo in V.C. De
Fakkel , van 12/01 t.e.m.
10/02
In januari 2014 komt onze jaarlijkse Foto Expo in V.C. De
Fakkel terug. Dit keer komt de winnende foto voor onze
affiche van Fred Delrue.

Op zaterdag 11 januari, om 16 uur, is er een vernissage
voor genodigden.
Vanaf de dag nadien, zondag 12 januari, is onze
tentoonstelling ...

Read online.

http://objektiv.be/2013/12/relaas-7112013-avond-fotobewerking/
http://objektiv.be/2013/12/foto-expo-in-v-c-de-fakkel-van-1201-t-e-m-1002/
http://objektiv.be/2013/12/relaas-7112013-avond-fotobewerking/
http://objektiv.be/2013/12/foto-expo-in-v-c-de-fakkel-van-1201-t-e-m-1002/

