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Welkom
bij Foto Werkgroep Ommoord. 

Als bezoeker van onze fotoclub heet ik je van harte wel-
kom. Je ben wellicht op zoek naar een omge ving waarin 
jij je hobby wilt ontplooien. Dan ben je bij ons aan het 
goede adres.

Ja, zul je zeggen, dat beweren alle fotoclubs, maar als 
je de stoute schoenen aantrekt en ons vereert met een 
bezoek op één van onze clubavonden dan zul je merken 
dat dit geen loze woorden zijn.

We bieden naast de mogelijkheid om je verder te be-
kwamen in je fotohobby ook de gezelligheid om over 
je hobby te praten, informatie in te winnen en je be-
kwaamheid en inzicht naar een hoger plan te brengen.

Naast ons zeer attractieve maar ook actieve pro gramma 
bieden we de mogelijkheid om praktische informatie in 
te winnen, boeken c.q. fototijdschriften te lezen maar 
ook voor persoonlijk advies. Onze clubavonden zijn niet 
alleen leuk maar ook leerzaam op alle gebied van de 
fotografie.

Dus als je belangstelling hebt om je fotohobby (weer) 
op te pakken of deze in een leuke omgeving verder 
uit te breiden, kom langs en vind waar naar je op zoek 
bent.

Met vriendelijke groet,

Peter Postmus
Voorzitter Foto Werkgroep Ommoord







Wat is de Fotowerkgroep Ommoord

De fotowerkgroep Ommoord is een groep van ca. 40 
enthousiaste fotografen die iets meer willen met hun 
camera dan kiekjes maken. We hopen dat dit introduc-
tieboekje dat ook uitstraald.

We vinden het plezierig om elkaar tips, aanmoediging 
en hulp te geven bij het maken van foto’s. Ongeacht het 
type camera wat u heeft of de manier waarop u invul-
ling geeft aan uw hobby - fotografie.

We vinden het wel belangrijk dat de leden tijd investe-
ren in het fotograferen, steeds proberen meer uit hun 
camera te halen en met ideeën aan de slag gaan die net 
iets anders zijn, dan wat zij gewend zijn te fotograferen.

De fotowerkgroep Ommoord ondersteunt de ontwikke-
ling van haar leden met vele activiteiten, georganiseerd 
door de wergroep zelf, maar ook door andere afdelin-
gen in de regio of door de fotobond. En natuurlijk pro-
beren we u te informeren over allerlei evenementen die 
plaatsvinden en websites die her en der te vinden zijn.



Het jaarprogramma

Elk half jaar wordt er op de website van de fotowerk-
groep (http://www.fotowerkgroepommoord.nl/) een 
programma gepubliceerd, dat een mengeling is van 
doen, nadoen, informeren, leren en presenteren. Een 
paa voorbeelden.

Bekend werk

Hoewel het eigen werk op vele manieren aandacht 
krijgt bij onze club, proberen we ook bekend werk van 
anderen te bekijken. Vooral om te ontdekken waarom 
een foto “goed” is, of waarom een foto bij iedereen in 
het hoofd blijft hangen. Een variant hierop is het bekij-
ken van de winnaars van de bondwedstrijden, waarbij 
het voorgaat om de analyse “waarom wint deze foto ?”

Thema-wedstrijden

Een aantal keer per jaar worden de leden met een the-
mawedstrijd uitgedaagd om op pad te gaan, in plaats 
van een foto uit het archief mee te nemen. Thema’s als 
symmetrie, heel veel water of beweging geven uitda-
ging, maar bieden ook veel ruimte.
Er is een technische jury en een zaaljury, waarbij de 
leden kunnen kiezen door wie ze de maximaal 2 foto’s 
laten beoordelen. Alle foto’s worden besproken. De 
nummers 1-2-3 uit beide wedstrijden krijgen een eer-
volle vermelding op de website.

Op pad

We proberen een aantal keer in het jaar op de club-
avond buiten te fotograferen. Dat doen we op plekken 
in de omgeving en proberen daarbij het blauwe en gou-
den uurtje meer te pakken. Op deze avond de ruimte 
om gezamenlijk onderwerpen te fotograferen, maar ook 
van elkaar te leren als het gaat om de technieken bij 
avondfotografie.

Opleidingen

We leren op de clubavonden veel van elkaar, maar 
via de bond of andere initiatieven is het ook mogelijk 
om (voor een aantrekkelijke prijs) deel te nemen aan 
cursussen. Het bondsmentoraat werkt vooral aan het 
ontwikkelen van een eigen handschrift in foto’s. De 
cursus foto’s bespreken leert je vooral op verschillende 
manieren naar foto’s te kijken.



THEMA: Symmetrie





Actief meedoen

“Leren is proberen” is wel het uitgangspunt van de 
fotowerkgroep. Op pad met een opdracht om daarmee 
steeds bewuster te gaan fotograferen. Anders dan het 
af en toe meenemen van een gelegenheidsfoto die best 
mooi is geworden.

De leden krijgen ook alle ruimte om eigen foto’s in de 
etalage te zetten, te bespreken, of uit te leggen met 
welk experiment of concept ze bezig zijn.

Ieder lid heeft zijn eigen ideeën en visie over een foto, 
de Technische commissie geeft een mening over de foto 
vooral met het idee “Hoe kan het evt de volgende keer 
net even iets beter of anders”. De Technische commissie 
heeft nooit gelijk ! Het respect bij de fotograaf blijft ten 
alle tijden.

Het clubblad

De fotowerkgroep geeft een aantal keer per jaar een 
clubblad uit, in de stijl van dit introductieboekje.

In het clubblad worden de foto’s van leden getoond die 
zich in wedstrijden bij de top 3 hebben weten te plaat-
sen. 

Daarnaast wordt er aangesloten op theoretische avon-
den die zijn geweest of gaan komen, met verwijzingen 
naar boeken, internet, verenigingen etc.

Verder worden er in het clubblad ook specialistische 
fototechnische zaken behandeld die meer voor een 
kleine groep interessant zijn en dus minder geschikt om 
op een clubavond te behandelen.

Het clubblad is hiermee niet alleen een leuk naslagwerk 
van de afgelopen tijd, maar ook het uithangbord van de 
werkgroep.

Het clubblad wordt digitaal aangeboden op de inter-
netsite van de fotowerkgroep. U bent welkom om daar 
meer werk van leden te bekijken.



De tentoonstellingen

De fotowerkgroep wordt gesponsord door Stichting Hu-
manitas en heeft met deze organisatie de afspraak dat 
wij 2x per jaar een fotocollectie beschikbaar stellen die 
2-3 maanden bij één van hun zorginstellingen hangt.

Verder zijn er ook gelegenheidstentoonstellingen waar 
de club een plek probeert te veroveren. Dat hangt 
natuurlijk allemaal af van het niveau dat we gezamenlijk 
halen.

Wedstrijden

De fotowerkgroep doet ook regelmatig mee aan bonds-
fotowedstrijden. Dat kan op individueel niveau of als 
club. Ook worden leden gewezen op de mogelijkheid 
mee te doen bij gelegenheidswedstrijden die aangekon-
digd worden op internet. De volgende voorbeelden ter 
illustratie.

Wedstrijden individueel
Individuele wedstrijden worden op vele plekken aan-
geboden. Organisaties en bedrijven gebruiken het vaak 
om fotomateriaal te verzamelen rond bepaalde the-
ma’s. Verder zijn er vele fotosites die naast veel goede 
informatie, ook regelmatig wedstrijden organiseren. 
Meedoen met bondswedstrijden kan ook, maar dan 
moet je lid zijn van de fotobond.

Uiteraard kan je bij de fotowerkgroep terecht om tips in 
te winnen hoe goed te scoren bij een dergelijke wed-
strijd. Het gaat dan vaak om meer dan het leuke plaatje 
en goede techniek, maar ook om het verhaal achter de 
foto, opvallen en een goede afwerking.

Wedstrijden als club
Eens per jaar wordt er door de bond een wedstrijd ge-
organiseerd waar je alleen als club aan mee kan doen. 
Dat is een hele uitdaging omdat moet worden afge-
stemd met elkaar wat de foto’s die worden ingeleverd 
“bind”. 







Bijzondere avonden

Lager huis

...

[Naam wedstrijd] [indivueel / club]

...

De website

De fotowerkgroep heeft ook een website. Op deze 
website kunnen de activiteiten van de werkgroep door 
iedereen worden gevolgd. De leden hebben er een pa-
gina waar eigen materiaal kan worden getoond.

De website heeft ook een besloten omgeving waarin 
presentaties gegeven op avonden staan, maar ook een 
smoelenboek. Dat laatste vooral om nieuwe leden snel 
een gezicht te geven en elkaar snel te leren (her)ken-
nen.

De website kan worden gevonden onder:
http://www.fotowerkgroepommoord.nl/

Het wachtwoord voor de besloten omgeving, kan door 
leden worden aangevraagd bij de webmaster.

Bijzondere avonden

Lagerhuis
Geinspireerd door het televisieprogramma, heeft de 
werkgroep 1 of 2 keer per jaar de lagerhuis discussie. 
Het overkomt ieder lid wel eens dat een foto na zijn/
haar mening wordt ondergewaardeerd. In het lagerhuis 
is er de ruimte om dit keer met de uitleg van de foto-
graaf voorop, meer waardering voor de foto te krijgen.

Externe sprekers
De werkgroep probeert een aantal keer per jaar ook 
mensen van buiten de werkgroep uit te nodigen. Soms 
leden van een andere afdeling, een bondsfotograaf of 
professioneel fotograaf.
In sommige gevallen presenteert men eigen werk en 
legt men uit hoe tot de getoonde kwaliteit is gekomen. 
Maar er zijn ook externe sprekers die ons vooraf aan 
het werk zetten met een bepaald thema, om vervolgens 
dit werk van commentaar (vooral tips) te voorzien.

Technische avonden
Gedurende het jaar zijn er regelmatig technische avon-
den om meer specifiek te spreken over bepaalde foto-
technieken, de werking van camera of flitser. Maar denk 
ook aan gebruik van fotobewerkingssoftware en de 
kennis achter goed beheer van digitale foto’s.
Leden van de werkgroep die, bijvoorbeeld met por-
tretfotografie, al meer op een dergelijk onderwerp zijn 
gespecialiseerd houden de presentaties. Voor leden zijn 
de presentaties op de website terug te vinden.

De website

De fotowerkgroep heeft ook een website. Op deze 
website kunnen de activiteiten van de werkgroep door 
iedereen worden gevolgd. De leden hebben er een pa-
gina waar eigen materiaal kan worden getoond.

De website heeft ook een besloten omgeving waar 
presentaties teruggevonden kunnen worden die op club 
avonden zijn gegeven, ook kunt u het smoelen boek vin-
den, vooral om nieuwe leden de mogelijkheid te bieden 
om een ieder snel bij zijn naam te kunnen 
noemen.

De website kan worden gevonden onder:
http://www.fotowerkgroepommoord.nl/

Het wachtwoord voor de besloten omgeving, kan door 
leden worden aangevraagd bij de webmaster.




