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Van de voorzitter

Zo aan het einde van het jaar is weer de tijd aangebro-
ken om weer eens te mijmeren wat er de afgelopen 
twee seizoenen allemaal gebeurd is. De aankomende 
Kerstdagen zijn daar uitstekend voor geschikt. Ik ga niet 
alles benoemen wat we met zijn allen op fotografie ge-
bied hebben gedaan of hadden willen doen. Dat weten 
jullie zelf het best. 

Ik wil wel even stilstaan bij de programmacommissie die 
ons aardig aan het werk heeft gezet en getracht heeft 
onze verbeeldingskracht op een creatieve wijze in foto’s 
om te zetten. 
Ook de T.C. heeft zich keer op keer ingezet om ons in-
zicht te geven op welke wijze wij onze fotografie op een 
hoger plan kunnen brengen. En niet te vergeten onze 
tentoonstellingscommissie die er toch weer in geslaagd 
is om onze foto’s, het gehele jaar door, tentoon te stel-
len in de huizen van Humanitas. 

Het lijkt allemaal zo van zelfsprekend maar er wordt 
door de leden van deze commissies veel tijd gestoken 
om dit voor elkaar te krijgen en dat doen ze allemaal 
met plezier maar met name voor ons. Ik ga ze niet 
met naam en toenaam noemen want we kennen ze 
allemaal. Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik-
maken deze “bijzondere” leden en mijn mede bestuurs-
leden enorm te bedanken niet alleen namens mij maar 
ook namens jullie. 
Te samen vormen we een fotoclub die met veel plezier 
iedere week bij elkaar komt om met elkaar onze foto’s 
te bespreken, te beoordelen en van elkaar te leren en 
gezien het grote aantal leden met succes.

Wat volgend jaar betreft komen we in een pré jubile-
umjaar. Op verschillende clubavonden hebben we reeds 
aangegeven dat we in februari 2014 ons 40 jarig jubile-
um gaan vieren met diverse manifestaties. Dus het jaar 
2013 wordt voor ons een druk maar naar ik mag aanne-
men ook een leuk jaar. Op de eerste clubavond van het 
nieuwe jaar zal ik jullie daar uitgebreid over berichten. 

Met deze mijmeringen en vooruitzichten wil ik graag 
het jaar 2012 afsluiten en jullie allen, jullie naasten en 
familie prettige feestdagen en een voorspoedig en ge-
zond 2013 toewensen.

Peter Postmus
Voorzitter
Foto Werkgroep Ommoord.
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Pinhole fotografie

Soms worden leden gegrepen door een onderwerp. 
Gaat er veel meer tijd inzitten dan er thuis kan worden 
verantwoord. Dan weet je - dat wordt heel mooi.

Henk Westhoff overkwam dit met het onderwerp pin-
hole fotografie - een reis terug in de tijd als het gaat om 
de fotografie. Een camera obscura maar dan nog voor 
de tijd dat hierbij een lens werd gebruikt.

Men neme een camera-body. Men nemen een afsluit-
dop voor deze body. Men boren een gaatje van 5mm 
exact in het midden. Men neme een beetje aluminium-
folie en plakt dat over het gaatje. Dan weer opnieuw 
precies in het midden een gaatje prikken met een speld. 
Hoe grote het gat, hoe vager de foto, maar ook hoe 
meer “tele” het effect.

Voor wie het er het fijne van wil weten:
http://home.wanadoo.nl/arend.j.kenter/pinpower.html
, maar er zijn veel meer sites.

Hiernaast zijn een aantal beelden van het internet 
gehaald, om te laten zien wat er met pinhole fotografie 
kan.



Van plaatjes kijken naar een levend programma, hoe 
houden we samen deze koers vast

Een fotoclub dankt zijn bestaansrecht aan de gemeenschappelijke 
interesse van de leden, namelijk fotograferen in de vrije tijd.
Nu geeft iedere vrijetijdsfotograaf daaraan op een andere manier in-
vulling. Daar waar de ene fotograaf iedere mogelijkheid benut om er 
met de apparatuur op uit te trekken, is de ander alleen tijdens reizen 
en uitstapjes actief. Sommige fotografen zijn breed geïnteresseerd 
terwijl anderen zich concentreren op bepaalde thema’s, zoals natuur, 
stad of portret.  
De interesse in fotografie is de bindende factor. Toch is het verschil 
in beleving van deze hobby voor de programma commissie een hele 
uitdaging. De programma commissie streeft er namelijk naar om voor 
ieder clublid een interessant programma te bieden, ongeacht de mate 
van activiteit of de interesse voor bepaalde thema’s.

Om creatieve ideeën op te doen kijkt de programmacommissie ook 
op de websites van andere fotoclubs. Helaas stellen we vast dat bij de 
meeste andere fotoclubs er nauwelijks sprake is van een programma 
zoals wij dat kennen. Zij beperken zich tot ‘plaatjes kijken en beoorde-
len’. Sommigen houden slechts 2 keer per maand een avond. 
We mogen daarom constateren dat we erin geslaagd zijn om een 
knappe prestatie als club neer te zetten. We hebben een programma 
dat rekening houdt met alle leden en zeer afwisselend mag worden 
genoemd. Als het nodig is wordt het programma flexibel aangepast 
aan de omstandigheden. Het is daadwerkelijk een levend programma 
te noemen.

Zijn we daarmee klaar om achterover te leunen? Helaas niet. Het is 
ieder half jaar weer een hele uitdaging om tot een invulling te ko-
men waarin bestaande ideeën worden verbeterd en nieuwe ideeën 
worden toegevoegd. Sommige dingen worden ook weer een tijdje 
‘geschrapt’ omdat ze teveel in herhaling gaan vallen. Daarnaast is er 
bijvoorbeeld nog steeds geen acceptabele formule voor portretfoto-
grafie tijdens de clubavonden kunnen bedenken. Daarom ontbreekt 
dit element nog steeds in de programmering. Uiteraard zijn er ook 
‘blijvertjes’ die altijd weer een leuke avond opleveren.

Willen we het programma op niveau houden, dan kan de programma 
commissie dat niet alleen. We zien al heel positieve ontwikkelingen 
omdat een aantal leden actief helpt om avonden in te vullen. Som-
mige leden nemen een hele avond voor hun rekening; de avond van 
Henk over pinhole was daarvan een mooi voorbeeld.
De programma commissie nodigt daarom iedereen uit om ook de 
komende jaren te helpen om het programma levend te houden. Het 
programma is niet van de programma commissie maar van de hele 
club. Help daarom de programma commissie. Kom met ideeën of vul 
zelf een activiteit in. Als je zelf iets wilt doen dan zijn we altijd bereid 
om te ondersteunen en mee te denken. Je staat er nooit alleen voor.

Fijne feestdagen,
Namens de programma commissie



Susan Waltman, 2012

Henk van de Geer, 2012



Ger Schefferlie, 2012

Robert Maissan, 2012



Meer winnaars Symmetrie

Naast de twee foto’s eerder in dit blad (voor-
pagina en eerste binnenpagina) ie er met de 
wedstrijd Symmetrie aardig wat creativiteit 
los gemaakt bij de leden.

Naast de getoonde winnaars, waren er vele 
leden die zich in meer of mindere mate had-
den ingespannen om binnen dit thema foto’s 
in te leveren.

Een groep foto’s waren te herkennen als een 
letterlijke interpretatie van Symmetrie. Zon-
der manipulatie op zoek naar beelden met zo 
veel als mogelijk Symmetrie.

Daarnaast waren er foto’s die de Symmetrie 
hebben gezocht door het bewerken van de 
foto’s door middel van spiegelen of herhalen 
van beelden.

Een deel van de fotografen zocht het in de 
wat meer abstractere interpretatie van Sym-
metrie - gevoelsmatig prima uit te leggen, 
maar wiskundig niet uit te leggen. De waarde-
ring was er niet minder om.

Remo Benningshof, 2012

Kenneth Burdorf, 2012



Moderniseren website

De website draait alweer een tijdje en blijkt een succesvol middel 
om de leden van informatie te voorzien. Daarnaast zien we ook dat 
nieuwe instroom van leden vrijwel altijd het gevolg is van het feit dat 
onze website goed te vinden is.

De tijd staat echter niet stil. Het is daarom nodig om met de tijd mee 
te gaan en de website af en toe te moderniseren. Dat zal in 2013 
ook gaan gebeuren. Er staan nog veel verzoekjes van leden open om 
bijvoorbeeld zelf foto’s te kunnen plaatsen op de site, sneller me-
dedelingen te kunnen plaatsen en minder afhankelijk te zijn van de 
webmaster.
Niet alles kan. Dat ligt er ook aan dat we afhankelijk zijn van kennis 
en kunde in de eigen club om de site te onderhouden. Het is en blijft 
vrijwilligerswerk van de webmaster. Desondanks ziet 2013 er veelbe-
lovend uit.
De webmaster heeft een upgrade beschikbaar van de ontwikkelomge-
ving van de website en zal gedurende de eerste helft van 2013 de site 
grondig aanpakken. Er komt een nieuwe huisstijl en de site zal moge-
lijkheden gaan bevatten om de leden zelf dingen te laten doen. Zo zal 
er een webalbum op de site komen waar leden zelf foto’s in kunnen 
plaatsen. De huidige ledenpagina’s zijn voor buitenstaanders nauwe-
lijks te vinden.
Dat betekent dat er in 2013, in overleg met de leden, geleidelijk een 
nieuwe site ontstaat.
De webmaster rekent op jullie actieve rol daarin.

Als voorproefje zijn de ledenpagina’s inmiddels al voorzien van de 
nieuwe huisstijl en is de downloadpagina voor presentaties en het 
clubblad al aangepast.

Groet en fijne kerstdagen,
namens de webmaster

Nieuwe leden

Afgelopen jaar was ook een dynamisch jaar qua ledenverloop. We zijn 
gestart met een ledenstop. Vervolgens hebben gedurende het jaar 13 
leden opgezegd en zijn er 4 leden bijgekomen.

Het is altijd goed om te kijken naar de reden van het vertrek van 
leden. Dat is ook dit keer gedaan. Enkele leden ontbrak het aan mo-
tivatie om verder te gaan. Ook hebben mensen aangegeven dat het 
niveau van het programma te veel ging afwijken van hun verwachting. 
Natuurlijk hebben we ook ongewenst afscheid moeten nemen van 
Goos Bos, die onverwacht kwam te overlijden.

Aan het eind van het jaar is evengoed duidelijk dat de fotowerkgroep 
Ommoord nog steeds een actieve club is met enthousiaste leden.
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Fotobewerken

Het lijkt voor sommigen zo vanzelfsprekend als ademen. 
Maar vraag iemand maar eens uit te leggen hoe je dat 
doet.

Met de wereld van digitale fotografie zijn er vele mo-
gelijkheden en valkuilen beschikbaar gekomen voor de 
fotograaf.

Eerder hebben we op een clubavond al gesproken over 
de valkuilen bij het opslaan van foto’s.

Zo zijn er ook valkuilen bij het bijwerken van de foto’s. 
Wat doe je eerst ? Wat als laatste ? Hoe sla je op ? Hoe 
organiseer je ?

In de tweede helft van het jaar staat een avondje 
“workflow’ op het programma.

Hiernaast nog wat voorbeelden waarom we foto’s ook 
alweer zouden bewerken in ons digitale doka. Het is 
niet alleen maar truckerij. Met digitale fotografie is om 
technische redenen nabewerken bijna altijd noodzake-
lijk.

Witbalans
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