
 

 
ErOpUit Antwerpen 7-03-2020 
 
Door Hans de Cortie en Rico Coolen 
 
4 Weken en een paar dagen geleden gingen we ErOpUit naar Antwerpen. Een uitje waarbij het 
Corona virus wel besproken is maar met een gevoel dat het voornamelijk nog steeds aan de andere 
kant van de wereld was.  
Op die zaterdag waren er 503 besmettingen in Nederland, een 
verdubbeling van de dag ervoor.  
Intussen staat de wereld aardig op z’n kop. Thuiswerken, in 
quarantaine, tekort aan beschermingsmiddelen, 
arbeidstijdverkorting, enz.  
Gelukkig wonen we in Europa en hebben we geen Trump maar 
een aantal mensen die wel naar elkaar luisteren en verstandige 
beslissingen nemen. Niet dat die leuk zijn, maar de 
maatregelen slaan ergens op en lijken te werken. Gelukkig 
hebben we geen volledige lock down en kunnen we in 
beperkte mate nog steeds even naar buiten. Voor degenen die 
in “huisarrest” zitten of hebben gezeten, weten dat je dat echt 
niet wil. 
 
Tja, daar zitten we dan. Een fotoclub die al een tijdje niet bij 
elkaar is geweest. Misschien zijn er een paar foto’s gemaakt in 

de tuin. Of een reetje geschoten       .  
We hebben lentefoto’s gemaakt. De film daarvan heeft al een 
paar honderd kijkers gehad. (De teller is tussentijds een keer 
op 0 gegaan). Mooi dat we op die manier nog iets voor de 
mensen kunnen doen die niet naar buiten kunnen.  
 
Terugdraaien van de maatregelen zit er voorlopig niet in. Misschien zien we elkaar  in clubverband 
niet meer voor het zomer reces.  Misschien wel maar alleen als het veilig is! 

 

Dat betekent dat we de BBQ misschien moeten opschuiven 
tot een later moment. Misschien ook niet.  
De BBQ is eigenlijk  het moment waarbij we de foto’s van de 
city trip presenteren en de uitslag van de jurybeoordeling.  
Dat zit er nu waarschijnlijk eventjes niet in. 
 
Maar we hebben wel al een jury resultaat.  
Hans heeft een Belgische fotoclub gevonden die de jurering 
van de Antwerpen foto’s wel voor haar rekening wilde 
nemen. Een Antwerpse fotoclub! De Koninklijke Fotogroep 
Spectrum. 
 
Ze hebben voor ons de foto’s beoordeeld. Omdat ook zij 
ivm Corona niet bij elkaar konden komen, is die beoordeling 
digitaal gedaan.  
Ieder lid heeft thuis de foto’s bekeken en de voor hem of 
haar nummer 1 - 2 - 3 aangewezen. Vervolgens de nummer 
1 heeft 3 punten gekregen, de nummer 2, 2  en nummer 3, 

Foto 112 gemaakt door Marcel 

Foto 114 Gemaakt door Rien 

http://www.fotoclubbellusimago.nl/blog/eropuit-antwerpen
http://jalbum.net/nl/browse/user/album/1973885
https://foto-spectrum.weebly.com/
https://foto-spectrum.weebly.com/


 

1 punt.  Opgeteld komt er dan een waarde uit. Uit de getotaliseerde lijst zijn de beste scorende 
gedestilleerd. De foto’s zijn anoniem ingestuurd.  
 
Hieronder de beoordeling van foto-opdracht 1.  
Maak een straatportet van een opvallend persoon waarbij de geportretteerde gevraagd is of de foto 
gemaakt mag worden.  De cursief geprinte tekst is de tekst die wij bij de foto’s retour  van de 
Koninklijke Fotogroep Spectrum hebben ontvangen. 

 
1 = 112 

Mooi z.w. portret met zeer mooi 

lichtinval , ook de scherpte draagt bij 

aan de algehele sfeer van deze foto. 

De keuze voor een profielfoto is hier 

ook zeer geslaagd.  

 

2 = 114 

Een straatportret puur sang , goed in 

beeld gebracht en zeer mooie 

kleuren. Echter, bovenaan mag er 

wel een klein stukje af v.d. foto en 

links hangt aan de muur zowat een 

kadertje dat veel aandacht vraagt en 

dat zouden wij wel doen. 

 

3 = 111 :   

Ook een mooie foto , zeker qua kleur en goed in beeld gezet. Technisch zit het niet goed 

bovenaan t.t.z. de bovenhuid en haar van de man zijn duidelijk overbelicht , spijtig. 

Ik moest de foto erbij pakken om te snappen wat de bovenhuid is. Bij ons heet het 

gewoon hoofdhuid.  

 

Een weetje. 

De naam Antwerpen, is een verbastering van de 

naam Handwerpen. 

In de 15e eeuw werd tol ge-eist om de Schelde 

op te mogen varen. Van de schippers die de tol 

niet kon of wilde betalen, werd de hand afgehakt 

en in de Schelde gegooid. Het beeld op de grote 

markt laat dit zien. 

(Bron: Wikipedia en de Van Rossems) 

 

Volgende week kijken we naar foto-opdracht 2: 

Spiegeling en doorkijkje in 1 foto. 

 

Ben je nieuwsgierig naar alle foto’s van het uit 

stapje naar Antwerpen? Klik op deze link 

 

Voor degenen die nog eens bij de Expo van van 

Fleeteren wil kijken hierbij de link nog een keer. Ik weet niet hoe lang deze presentatie 

op het net blijft.  

 

Volgende week geven we feedback op foto-opdracht 2.  
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Foto 111 gemaakt door Frank 

Bron Wikipedia 

http://ricoco.jalbum.net/Antwerpen%202020/
https://fomu.be/kalender/present-at-home

