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Wedstrijden

Lezingen

Toonmomenten  

DRINGENDE OPROEP
VOOR DIVERSE FUNCTIES BINNEN HET VLFBESTUUR ZIJN WE OP ZOEK 

NAAR GEMOTIVEERDE MENSEN.

Kandidatuur via   bestuur@vlfvzw.be

VLF vzw
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KALENDER

2021

NOVEMBER

• 5 November VLF ledenvergadering

20,00u Zaal 3 GC TENTAKEL ZONHOVEN

• 6 November tem 14 November 2021

“ZIE JIJ WAT WIJ ZIEN “

FOTOTOTAL Fotoshow

Historisch Stadhuis, Groenplein1, Hasselt 

• 27 & 28 November 2021

Clubtentoonstelling Fotoclub 88 Dilsen

Ontmoetingshuis, zandstraat 3650 Elen

DECEMBER

• 3 December VLF Lezing 

“Modelfotografie”

Ioannis Tsouloulis

• 10 – 11 en 12 December 2021

FotoTentoonstelling DIFOTO 

TONGEREN



KALENDER

2022

JANUARI

Gelukkig & Voorspoedig Nieuwjaar

FEBRUARI

• 4 Februari 2022 

VLF Statutaire Vergadering

• 19 & 20 Februari 2022

Fototentoonstelling

‘ t Klikske Wellen

Neogotische Kapel

Dorpsplein 12 - Wellen



KALENDER 2022

MAART

• 5 & 6 Maart 2022

Fototentoonstelling 

OMNIFOTO DIEPENBEEK

APRIL

• 22 – 23 & 24 April 2022

FOTOTENTOONSTELLING

FOTOCLUB HEERS vzw

• BREEDBEELD in GESPREK

in een organisatie met

FOTODIGICLUB DE TEUT ZONHOVEN

MEI



KALENDER 2022

JUNI JULI SEPTEMBER

• 24 & 25 September 2022

FOTOSALON

DE EIK LUMMEN



KALENDER 2022

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER



WEDSTRIJDEN
VLF CRITERIUM 2022

Onderwerp: VRIJ

4 x Digitaal

4 x Foto 40 x 50 cm

VLF LIMFOTO 2022

Onderwerp: VRIJ

8 x Digitaal

8 x Foto 40 x 50 cm

VLF THEMA 2022

Onderwerp: Limburgse Waterwegen

8 x DIGITAAL

8 x FOTO 40 x 50 cm

zie extra reglement (binnenkort beschikbaar)

DEZE WEDSTRIJDEN TELLEN MEE VOOR PUNTEN VLF 

ONDERSCHEIDINGEN.

MEEDOEN is BELANGRIJKER dan WINNEN.

BINNENKORT MEER INFO



LEZINGEN & WORKSHOPS



LEZINGEN & WORKSHOPS

3 DECEMBER 2021

“ MODEL & PORTRET 

FOTOGRAFIE “

Ioannis Tsouloulis

VLF leden: 5€  niet leden: 8 €



VLF LEZING

Ioannis Tsouloulis neemt ons opnieuw mee naar de wondere 

wereld van de modelfotografie. In zijn kenmerkende, vlotte en 

begrijpende stijl laat ie ons kennismaken met zijn aanpak naar 

mooie en bereikbare modelopnames. Kortom een lezing voor 

iedereen met interesse in het fotograferen van mensen.

Inschrijven via mail naar     lezing@vlfvzw.be

VLF leden: 5€

Anderen: 8€

GC TENTAKEL – ZAAL 3 – 20,00u

3 DECEMBER 2021

Velen voelen zich geroepen, slechts weinigen zijn uitverkoren… Hoe begin je er in hemelsnaam aan? Hoe kies je de 
juiste setting, camera, licht… ? Hoe win je het vertrouwen van jouw model? Ontdek het tijdens de lezing van Ioannis
Tsouloulis aan de hand van talloze voorbeelden uit de praktijk!
Ioannis Tsouloulis had zijn eerste camera al op zak toen hij pas 9 was. Na talloze studies en opleidingen fotografie 
geldt hij vandaag de dag als een toonaangevend portretfotograaf die er bovendien niet om verlegen zit zijn 
jarenlange expertise te delen in workshops en demo’s.

mailto:lezing@vlfvzw.be


VLF LEZING

+

3 DECEMBER 2021

Velen voelen zich geroepen, slechts weinigen zijn uitverkoren… Hoe begin je er in hemelsnaam aan? Hoe kies je de juiste 
setting, camera, licht… ? Hoe win je het vertrouwen van jouw model? Ontdek het tijdens de lezing van Ioannis Tsouloulis aan 
de hand van talloze voorbeelden uit de praktijk!

Ioannis Tsouloulis had zijn eerste camera al op zak toen hij pas 9 was. Na talloze studies en opleidingen fotografie geldt hij 
vandaag de dag als een toonaangevend portretfotograaf die er bovendien niet om verlegen zit zijn jarenlange expertise te 
delen in workshops en demo’s.

Inschrijven vanaf NU: lezing@vlfvzw.be

Plaatsen beperkt tot 49 personen.

mailto:lezing@vlfvzw.be


FOTOCLUB

ARTELOO

Ook online te bekijken via deze link

VLF vzw

#CLUB in de KIJKER

http://www.vlfvzw.be/mov/ARTELOOFHD.mp4


BEKIJK OOK DE ANDERE CLUBS in de KIJKER 

Via deze link.

VLF vzw

#CLUB in de KIJKER

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


EXPOSITIES



“FOTOTOTAL" – 6 tem 14 November 2021

Binnenkort vindt de jaarlijkse Fotoshow van Foto Total opnieuw 
plaats in het Historisch Stadhuis van Hasselt op de eerste 

verdieping. Zoals in 2019 dus, na de online
'Covid-editie' vorig jaar. We starten op zaterdag 6 november om 

13.00 uur met de officiële opening door Guido Tournelle, 
voorzitter van de Socioculturele Raad.

De Foto Totallers presenteren er hun nieuwste foto's van mensen, 
fauna en flora, architectuur en bijzonderheden. De extra 

fotospecial heeft als thema 'Halloween',

passend in de periode van het jaar. Je mag deze keer dus niet 
alleen mooie maar ook lelijke foto's verwachten 😀!

Historisch Stadhuis

Groenplein 1

3500 HASSELT



“FOTOCLUB 88 DILSEN " – 27 & 28 November 2021

ONTMOETINGSHUIS

Langstraat

3650 ELEN



FOTODIGICLUB DE TEUT ZONHOVEN “ FOTOWAND 2021”

Permanente tentoonstelling door de leden van FotoDigiclub

De TEUT ZONHOVEN  . Zij vertonen er hun recentste werken.

FOTOWAND 2021

GC TENTAKEL

Kneuterweg 2

3520 ZONHOVEN

Open: alle dagen van 10.00u tot 22.00u

© leden FotoDigiclub DE TEUT Zonhoven



“BRUGGE FOTO " – 25 November  tem 31 December 2021

Het festival bewandelt geen 

platgetreden paden, maar 

getuigt van de grote diversiteit 

in de wereld van het 

fotografisch beeld, met 

aandacht voor documentaire 

verhalen, fotografische essays, 

hedendaagse conceptuele 

fotografie en de zoektocht 

naar een connectie met andere 

kunsten. Ruim 40 Belgische en 

buitenlandse fotografen tonen 

hun fotoprojecten.

De curatoren bouwen het 

festival uit op 3 pijlers. Ze gaan 

op zoek naar de grenzen van 

fotografie, geven een plaats 

aan de jonge fotografen voor 

de toekomst en zetten de 

klassieke documentaire 

fotografie van de jaren ‘70 van 

de vorige eeuw in de kijker.



FOMU - ANTWERPEN

Masculinities: Liberation through Photography is een ambitieuze 
groepstentoonstelling over mannelijkheid. Aan de hand van film en 
fotografie van de jaren 1960 tot vandaag laat de tentoonstelling zien 
hoe mannelijkheid wordt ervaren, uitgedragen en gevormd.
Er is werk te zien van meer dan vijftig grensverleggende internationale 
kunstenaars, fotografen en filmmakers, onder wie Richard Avedon, 
Rineke Dijkstra, Peter Hujar, Isaac Julien, Rotimi Fani-Kayode, Robert 
Mapplethorpe, Catherine Opie en Wolfgang Tillmans.
Masculinities stelt maatschappelijke verwachtingen en gendernormen 
ter discussie. De tentoonstelling verwerpt het concept van ‘de ideale 
man’ en pleit voor het idee van meerdere vormen van mannelijkheid. 
Juist nu termen als ‘toxische’ en ‘kwetsbare’ mannelijkheid steeds vaker 
in de media komen, onderzoekt deze tentoonstelling het mannelijke in 
al zijn complexiteit.
Zo komen onderwerpen aan bod als queer identiteit, macht en 
patriarchaat, hypermannelijke stereotypes, het zwarte lichaam, 
vaderschap, de vrouwelijke blik op mannen …

De tentoonstelling is samengesteld door Barbican Centre in Londen, 
curator Alona Pardo.
Eerder was de tentoonsteling te zien in Gropius Bau in Berlijn en Les 
Rencontres de la photographie in Arles.

EXPO
22.10.2021 - 13.03.2022

Masculinities: Liberation through Photography

https://www.barbican.org.uk/


FOMU - ANTWERPEN

Voor Pinckers is een foto nooit een eenduidige weergave van de 
werkelijkheid. Hij verkent de grenzen van documentaire en toont haar 
manipulatieve karakter. Pinckers’ artistieke antwoord is speculatieve 
documentaire, waarin fictie en realiteit in elkaar overvloeien. De 
tentoonstelling biedt ruimte aan werk dat hij de voorbije vijf jaar 
maakte, waaronder Margins of Excess, Red Ink en Controversy.
Max Pinckers stelt internationaal tentoon, is bezieler van de uitgeverij 
Lyre Press en gaf al zijn publicaties uit in eigen beheer. Hij is 
medeoprichter van The School of Speculative Documentary en was van 
2015 tot 2021 als doctoraal onderzoeker verbonden aan KASK School of 
Arts, Gent.

EXPO
26.11.2021 - 13.03.2022

MAX PINCKERS



MARC WYNEN - (URBAN EXPLORATION)

In november kan je in de galerie van de Bottelarij genieten van de 
foto's van Marc Wynen. 
Marc Wynen, bouwjaar 1972, kreeg eind vorige eeuw de 
fotografiemicrobe te pakken. 
Zelfstudie, vallen en opstaan, proberen, stelen met zijn 
ogen…Marc was in het begin hoofdzakelijk geïnteresseerd in 
sport- en modelfotografie, tot hij jaren later in aanraking kwam 
met het vastleggen van verval. Het verlatene. Het zogenaamde 
urbex, ‘urban exploration’. Het betreden, het ontdekken, het 
voelen, de stilte, de sfeer, dat allemaal zorgde ervoor dat hij nog 
steeds enorm geniet van het exploren. 
Marc neemt je in de Bottelarij mee op reis met zijn 
indrukwekkende foto’s. 

Vernissage: Welkom op zaterdag 6 november 2021 om 17 uur 
voor de vernissage, waar we je hartelijk voor uitnodigen.

Expositie: Je kan de expo bezoeken tot en met zondag 28 
november 2021 op volgende momenten: • Woensdag: 11:00-
18:00 • Donderdag: 11:00-21:00 • Vrijdag: 11:00-21:00 • Zaterdag: 
11:00-21:00 • Zondag: 11:00-21:00

De Bottelarij
Ulbeekstraat 21
3832 Ulbeek (Wellen)

© Marc Wynen

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/l/de-bottelarij/b16bd57d-5287-4927-a6e7-ce85a9c4bb30?themes=1.0.6.0.0&places=provincie-limburg


the trilogy - before winter the disarray escape - Olga Karlovac

De zwart-wit foto’s van de Kroatische fotografe Olga Karlovac 
ademen een haast ongrijpbare wereldsfeer uit. Door haar lens 
vormen de Kroatische steden Zagreb en Dubrovnik een 
mysterieuze wereld in onscherpe contouren waarin eenzame 
‘wanderers’ hun weg lijken te zoeken. Haar foto’s resoneren een 
melancholische schoonheid die de kijker uitnodigen om, als een 
metgezel en compagnon-de-route, eenzelfde poëtische 
zoektocht te ondernemen. Olga Karlovacs werk reflecteert een 
unheimichkeit, een wereld van schaduw, duister, regen, mist 
waarin we, geportreteerde, fotografe en toeschouwer, onze eigen 
weg moeten vinden. De camera is voor Olga Karlovac als een 
kosmische antenne waarmee ze een wereld verbeeldt die zich 
situeert tussen de impressionistische realiteit en zoveel 
verborgen lagen daarachter die we zelf vaak niet of nauwelijks 
waarnemen. Op deze manier suggereren haar foto’s veel meer 
dan ze effectief laten zien. De digitale wereld is voor deze 
Kroatische fotografe een wereldwijd medium, maar haar 
bijzondere focus gaat vooral naar haar fotoboeken waarin ze 
volledige controle heeft over elke stap in de productie. In de expo 
toont ze werk uit de drie fotoboeken die ze inmiddels publiceerde: 
Before winter, The disarray en Escape. Haar werk werd in heel 
wat internationale fotomagazines opgenomen en ze stelde eerder 
tentoon in Amsterdam, Parijs, Londen en New York. Met deze 
expo is het werk van Olga Karlovac voor het eerst te zien in 
België.

CCHA / cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
Tot 28 November 2021

© Olga Karlovac

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/l/ccha-cultuurcentrum-hasselt/1f3707bf-49ef-4354-95af-326559a16124?themes=1.0.6.0.0&places=provincie-limburg


Horse head - Frederik Buyckx

In Horse head documenteert Frederik Buyckx (°1984, Antwerpen) 
de bestaande connectie tussen mens en natuur in de geïsoleerde 
levensstijl van semi-nomadische herders in Kirgizië. Hij 
onderzoekt hoe mens en dier samenleven, in welke mate ze van 
elkaar afhankelijk zijn en hoe ze omgaan met de meedogenloze 
kracht van de natuur. Isolement is een cruciale factor in zijn 
werk. De uitgestrekte leegte in majestueuze berglandschappen 
voorbij de laatste nederzetting is het gebied dat Buyckx aantrekt 
als persoon en dat hij als fotograaf verkent. Het resultaat zijn 
vaak monumentale landschappen waarin de bewoners lijken te 
verdwalen of zelfs vervagen. De overweldigende schoonheid van 
deze locaties staat vaak in schril contrast met de kwetsbaarheid 
waaraan men hier blootgesteld wordt door de barre 
omstandigheden en het onvoorspelbare karakter van moeder 
natuur. Dat intrigerende evenwicht is wat de fotograaf toont in 
zijn herkenbare visuele stijl. Frederik Buyckx studeerde 
fotografie in Gent en werd in 2013 bekroond met de World Press 
Photo Award. In 2017 haalde hij de shorlist van de ZEISS 
Photography Award en werd hij uitgeroepen tot Photographer of 
the Year tijdens de prestigieuze Sony World Photography Awards. 
Buyckx is een geëngageerde beeldreiziger die ons eerder al een 
pakkend inzicht gaf in het leven in Albanië (Moving Albania), de 
situatie van de favela’s in Rio voor de wereldbeker voetbal (Jezus, 
make up and footbal) en in het leven van de Braziliaanse 
mijnwerkers (Garimpeiro). 

CCHA / cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
Tot 28 November 2021

© Frederik Buyckx

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/l/ccha-cultuurcentrum-hasselt/1f3707bf-49ef-4354-95af-326559a16124?themes=1.0.6.0.0&places=provincie-limburg


Hidden scars - Jana Dekort

Mensen en hun littekens. Dat was de idee. De aanleiding? Jana: 
“Mijn innerlijke schaamte voor mijn eigen littekens. Hoe vaak ze 
ook tegen me zeiden dat het niets uitmaakte, voelde ik toch de 
blikken van mensen branden in mijn huid telkens mijn littekens 
zichtbaar waren. Want hoe je het ook draait of keert: de wereld 
kan hard zijn. Het was dus niet zomaar een project. Het was een 
soort sterkte die ik even moest terugvinden. En die ik graag met 
anderen zou willen delen.” Jana Dekort ging op zoek naar 
mensen met fysieke en/of mentale littekens die voor haar lens 
hun verhaal wilden tonen. Al snel stroomde haar berichtenbox
vol. Mensen vertelden over hun verdriet en hun schaamte, maar 
ook over hoe sterk ze nu in hun schoenen staan. Hoe ze 
veranderd zijn door hun verleden. Hoe ze kijken naar de 
toekomst. Zo ontstond uiteindelijk Hidden scars. Een fotoreeks 
over sterke en pure mensen. Mensen die hebben moeten vechten 
tot wie ze nu zijn. Jana Dekort studeerde aan de 
Kunsthumaniora in Hasselt, waarna ze verder fotografie 
studeerde aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. 
Hidden scars is haar opmerkelijke afstudeerproject.

CCHA / cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
Tot 28 November 2021

© Jana Dekort

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/l/ccha-cultuurcentrum-hasselt/1f3707bf-49ef-4354-95af-326559a16124?themes=1.0.6.0.0&places=provincie-limburg


The night is like snow (Notte come neve) - Peter H. Waterschoot

De fotografie van Peter H. Waterschoot is per definitie immersief. 
Je kijkt niet naar zijn beelden maar je glijdt erdoor. Waterschoot 
wil de blik zo lang mogelijk vasthouden en zoekt verstilling. De 
fotowerken zijn portalen die je laten heen en weer bewegen 
tussen nostalgie en futurisme. Daar waar Peter H. Waterschoot 
eerder dit jaar in Fotomuseum Charleroi zijn eerste museale 
ervaring mocht genieten, trekt hij bij ons, ook voor het eerst, alle 
scenografische registers open. Met The night is like snow
presenteert hij zijn visuele poëzie in een donker kabinet waar de 
zintuigen getest worden en waar hij uitnodigt tot dromen en 
verdwalen. The night is like snow laat zich lezen als een 
wandeling door een leeg filmdecor, een theaterset, een 
opiumhuis. Zowel het donker van de nacht als een maagdelijk 
dik sneeuwtapijt genereren beiden stilte. Deze stilte is weliswaar 
fysisch verschillend, het sneeuwtapijt absorbeert de 
geluidsgolven, en dat kun je voelen als je erdoorheen wandelt. De 
nacht daarentegen is ontvolkt en op die manier ontdaan van 
akoestische ruis. De nacht, meditatief, sensueel en bevrijd, wordt 
steeds opnieuw gebroken. Door het eerste licht, door vroeg 
lawaai. Breekbaar als een glazen bol met schudsneeuw. 

CCHA / cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
12 december 2021 tot 20 februari 2022

© Peter Waterschoot

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/l/ccha-cultuurcentrum-hasselt/1f3707bf-49ef-4354-95af-326559a16124?themes=1.0.6.0.0&places=provincie-limburg


When the water clouded over - Michael Dans

Alles is begonnen met een foto van een stilleven, gefotografeerd 
bij zijn grootmoeder… Gedurende meer dan twee jaren heeft 
Michael Dans botanische installaties gecreëerd en 
gefotografeerd. Hij ging daarvoor uit van vazen, stoffen of 
behangpapier, gevonden op vlooienmarkten of hier en daar 
geleend. Met een doorgedreven zorg voor het detail en de mise-
en-scène identiek aan die van een schilder van stillevens, 
fotografeerde hij vervolgens het tableau. “Allegorieën of kitsch? 
Slechte smaak? Dat is niet zo zeker. Michael Dans heeft evenveel 
tederheid als intensiteit nodig om die oude juffrouwen te 
vergezellen naar hun laatste verblijfplaats, hun portret te maken 
ver verwijderd van de catalogi van bloemisten of tuincentra, en 
ons armvol die beelden te schenken die vergelijkbaar zijn met de 
postkaarten op glanzend papier die men vroeger aantrof, getooid 
met spreuken in gouden letters.” Xavier Canonne, directeur 
Musée de la Photographie Charleroi Afgestudeerd aan de Ecole
Supérieure des Arts Saint-Luc in Luik, heeft Michael Dans een 
rondreizend leven geleid. Zo woonde hij in Luik, Amsterdam, 
Helsinki, Berlijn, Antwerpen… Artistiek drukt Michael Dans zich uit 
met installaties, performances, beeldhouwkunst, tekenkunst of 
fotografie. Hij stelde eerder tentoon in o.a. Centre National d’Art
et du Paysage van Vassivière (Frankrijk), BPS22 Charleroi, 
Espace 251 Luik, Quartier 21 Wenen, Wiels Brussel en het 
Fotomuseum Charleroi. Begin 2018 maakte hij ook deel uit van de 
groepsexpo Lucifer needs fire in CCHA.

CCHA / cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
12 december 2021 tot 6 maart 2022

© Michael dans

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/l/ccha-cultuurcentrum-hasselt/1f3707bf-49ef-4354-95af-326559a16124?themes=1.0.6.0.0&places=provincie-limburg


Japanse kinderen - Osamu Yokonami

Japanse kinderen is een groot project dat gebaseerd op drie 
fotoreeksen van de Japanse fotograaf Osamyu Yokonami. Zijn 
foto’s, en zeker in dit aantal, worden voor het eerst in België 
gepresenteerd. Na eerder commercieel fotowerk in Japan, 
gooide fotograaf Osamu Yokonami (°1967, Tokyo) het over een 
andere boeg. Inmiddels publiceerde hij 7 schitterende fotoboeken 
en stelde hij tentoon in Tokyo, Los Angeles, Miami, Nederland, en 
werd hij geselecteerd voor de prestigieuze Daegu Photo 
Biennal. Door ritmische herhaling en serialiteit onderzoekt 
Yokonami in zijn fotowerk thema’s als identiteit en culturele 
homogeniteit. In zijn werk zien we zowel de verbinding als de 
spanning tussen individuele expressie en gemeenschappelijk 
culturele gewoontes.

CCHA / cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
12 december 2021 tot 6 maart 2022

© Osamu Yokonami

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/l/ccha-cultuurcentrum-hasselt/1f3707bf-49ef-4354-95af-326559a16124?themes=1.0.6.0.0&places=provincie-limburg


PORTFOLIO



FDC DE TEUT ZONHOVEN
Stelt zich voor

Fotodigiclub De Teut Zonhoven is een bloeiende vereniging van +/- 25 

fotografen uit Zonhoven en wijde omgeving.

Gestart als foto-, dia- en filmclub in 1977, zijn wij geëvolueerd naar een club 

van digitale fotografen waarin alle fotografische genres aan bod komen.

Tijdens onze vergaderingen wisselen we in een vriendschappelijk sfeer 

ervaringen, visies en technieken uit en bespreken we de recent gemaakte 

opnamen. Regelmatig wordt op de vergadering ook tijd gemaakt voor interne of 

externe sprekers.

Een paar keer per jaar maken we samen korte foto-uitstappen en één keer per 

jaar trekken we er op uit voor een meerdaagse fotoreis. Ook een clubfeestje in 

februari en een BBQ eind augustus staan elk jaar op het programma.

Verschillende leden nemen deel aan fotowedstrijden en behalen daarmee 

mooie uitslagen! Ook de club in zijn geheel viel reeds meermaals in de prijzen.

Fotodigiclub De Teut Zonhoven biedt zijn leden ook regelmatig de kans om hun 

werk aan een breder publiek te tonen. Daartoe organiseren we zelf 

tentoonstellingen en digitale projecties of nemen we deel aan evenementen van 

bevriende organisaties.

Op de volgende pagina’s ziet u een willekeurige selectie van fotowerken

van leden van FotoDigiClub DE TEUT ZONHOVEN

Bezoek zeker en vast ook hun website en bekijk nog meer werken in de 

showcase.

www.fotodigiclub.be.

https://fotodigiclub.be/index.html


FDC DE TEUT ZONHOVEN

Alphons Pollaris |     Rob Stassen



FDC DE TEUT ZONHOVEN

Charelle Roeda



FDC DE TEUT ZONHOVEN

Cris Martinez



FDC DE TEUT ZONHOVEN

Danielle Vanstraelen



FDC DE TEUT ZONHOVEN

Danny Munters



FDC DE TEUT ZONHOVEN

Freddy Knippenberg



FDC DE TEUT ZONHOVEN

Attilio Roncada



FDC DE TEUT ZONHOVEN

Hilde Moors            |         Magda Gybels



FDC DE TEUT ZONHOVEN

Lut Geusens |        Lilly Metten



FDC DE TEUT ZONHOVEN

Jef Hulsmans        |            Ludwig Rost



FDC DE TEUT ZONHOVEN

Jean Paul Magdelijns |     Jo Wolfs



FDC DE TEUT ZONHOVEN

Vic Perri



FDC DE TEUT ZONHOVEN

Willy Smets



EN STUUR JOUW / JULLIE PORTFOLIO IN !
We zijn nog steeds op zoek naar mensen (of clubs) die hun portfolio willen presenteren in onze Nieuwsbrief. 

Graag een mailtje (kan via wetransfer) met +/- 20  van je werken met een tekstje waarin je je voorstelt. 

Een foto van de fotograaf (selfie) is ook welkom. mailen naar nieuwsbrief@vlfvzw.be

Volgende uitgave Januari 2022

DOE ZOALS FDC DE TEUT



VLF 
WERKING

Om de werking en de coördinatie 

met de aangesloten fotoclubs te 

waarborgen is het VLF vzw nog 

steeds op zoek naar mensen die 

ons team willen versterken.

Meer info via bestuur@vlfvzw.be VRIJETIJDS FOTOGRAFIE PROMOTEN VERSTERKEN&
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