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Van de voorzitter

De tijd vliegt. Sinds 4 maanden ben ik alweer 
jullie voorzitter. Deze periode is voor mij voorbij 
gevlogen. Om mij heen hoor ik deze opmerking 
vaker. Dit is in meerdere opzichten een goed teken 
want het wil zeggen dat een ieder lekker bezig 
is met dingen die zijn of haar aandacht vragen. 
Gelukkig meestal in positieve zin. 

Met de fotoclub gaat het goed. We hebben in het 
laatste kwartaal een redelijk druk programma 
gehad, waarbij veel inzet van ons werd gevraagd. 
Hierbij denk ik aan het onlangs gehouden Foto-
festival aan de Maas. Wat naar mijn mening 
een groot succes was. Ook de presentaties van 
Jacques Wetzels waren weer bijzonder goed. 
De wereldberoemde foto’s die hij ons liet zien 
waren een goede inspiratiebron waar we veel van 
konden opsteken.  Jacques liet zien hoe foto’s, die 
op ons netvlies gebrand staan, door de fotograaf 
uitgekaderd waren om aan kracht te winnen. Ook 
het aanwezige lijnenspel werd ons getoond. Al met 
al een zeer boeiende en leerzame avond. 
Door het noemen van Jacques wil ik de andere 
leden die zich ook hebben ingezet voor onze 
fotoclub niet vergeten. Bij deze wil ik ze wel heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder het 
enthousiasme van alle leden hadden we geen 
boeiende c.q. florerende fotoclub. Ook jullie 
bedankt.

Helaas werd dit alles overschaduwd door het 
plotselinge overlijden van Goos Bos. Wat ons weer 
ruw confronteerde met de realiteit van de dag. 
Een groot verlies van een fotovriend maar een nog 
groter verlies voor zijn naasten. Gelukkig waren 
we in de gelegenheid om de condoleances van de 
leden van onze club over te brengen aan zijn vrouw 
en overige familieleden. Dit werd zeer op prijs 
gesteld.

Nu gaan we ons weer opmaken voor het volgende 
seizoen. De programmacommissie gaat ons weer 
verrassen met leuke ideeën die we met zijn allen 
weer mogen uitwerken. Ik ben zeer benieuwd.
En omdat de feestdagen weer voor de deur staan, 
wens ik jullie en jullie naasten “Prettige Kerst-
dagen en een Voorspoedig 2012” toe.

Peter Postmus
  



Programma 2011-2012
Uitgelicht

1 december
Fotocompetitie. Vrij onderwerp, 
het formaat van de foto minimaal 
20 x 20. Wij ver wachten de foto’s 
in/op passe-partout van 40x50. 
Maximaal 2 foto’s per persoon. 
Alle foto’s worden besproken en 
beoordeeld volgens het wed-
strijdreglement.

8 december
Technische avond. De TC behan-
delt vanavond het onderwerp 
“Camera-instellingen”. De avond 
zal verzorgd worden door Philip 
Mulder. Dus weer een leerzame 
avond. We hebben Philip vorig 
seizoen een schitterende avond 
zien verzorgen over HDR. We zijn 
dus zeer benieuwd naar deze 
vervolgavond.

15 december
Kerstwedstrijd bij de RET. 
Vanavond geen clubavond maar 
de traditionele kerstwedstrijd bij 
de RET. Een avond om niet te mis-
sen.

22 december
Extra creatieve fotowedstrijd. 
Muziek, emotie en beeld worden 
op deze avond door de leden ge-
combineerd in hun eigen werk. De 
opdracht is reeds op 1 september 
uitgedeeld.
Laat vanavond de serie zien (3 tot 
5 foto’s per deelnemer).
We gaan bij deze opdracht voor 
de echte afdrukken, niet voor de 
beamer

Het gehele programma 2011-
2012 staat op de site.
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Maak eens wat van de 
foto van een ander
De resultaten

Eerder in het seizoen werden 
jullie uitgedaagd om creatief los 
te gaan op een aantal foto’s van 
Jacques Wetzels. Foto’s met, zoals 
hij dat zei, potentie maar die nog 
nabewerking nodig hadden.

Een uitdaging die natuurlijk veel 
vraagt aan kennis van digitaal 
nabewerken, maar vooral ook een 
idee van welke kant het op kan 
met de foto.

In de pagina’s hiernaast zien jullie 
enkele orginele foto’s met daarbij 
de resultaten bij die foto’s.



Even voorstellen 
Fons Tulling

Fons is als trouw lid vaste 
bezoeker van de fotowerkgroep. 
Niet alleen is hij, nog eventjes, 
wekelijks te vinden achter de 
bar, hij neemt actief deel aan de 
avonden.

Bij de foto’s die Fons heeft 
ingeleverd voor deze editie van 
“Even voorstellen” had hij zelf de 
volgende opmerkingen.

Bij de portretten - Portretten van 
twee goeden vrienden, die lekker 
ontspannen er niet voor zijn gaan 
zitten.

Bij de avondfoto - Het uitzicht   
van uit onze flat in de avond. Dat 
vinden we wel mooi.

Bij de podiumfoto’s - Foto’s van 
Brielle Blues. Dat is elk jaar weer 
groots.

Nog even en Fons is vrij van alle 
verplichtingen achter de bar en 
kan hij zich volledig storten op 
zijn fotografie en bijkletsen met 
collega-clubgenoten.

Ard den Outer





een greep uit de
Winnaars sep-nov 2011
zie ook elders in blad





Reportage
Fotofestival ... 
aan de Maas

Na heel wat maanden van 
voorbereiding kwamen de dagen 
van het fotofestival in zicht. 
De bestuursleden van de bond 
hadden het geweldige idee om 
het thema RAW te kiezen en 
daarmee een geweldige collectie 
op te kunnen hangen.
Prachtig om te zien dat een hoop 
mensen van de diverse clubs het 
voor elkaar hebben gekregen om 
aan het thema te voldoen. Onze 
club had ook een geweldige foto 
van onze eigen Robert hangen.
En bij de van de Wetering 
wedstrijd was Marion één van de 
20 genomineerden. Een mooie 
prestatie van onze clubleden.
 
Iedere club heeft naar eigen 
inzicht een presentatiebord van 
1.5 meter bij 5 meter mogen 
opleuken/ beplakken/ behangen 
etc. Het was erg leuk om te zien 
hoe verschillende creatieve 
mensen zich op dit project 
hebben gestort.
De creaties van de verschillende 
clubs liepen zeer uiteen, zoveel 
clubs, zoveel verschillende 
mensen en daarbij zoveel 
verschillende ideeen.
Wij waren heel blij met de opzet 
van “ons” bord. Anita, Lenie, 
Garmt en Marion hebben op 
de vooravond van het festival 
alle foto`s van verschillende 
clubleden op een zo creatieve 
en toch fotografische manier 
geprobeerd neer te zetten.
En naar aanleiding van alle 
positieve reacties is ons dat goed 
gelukt.
Al met al kunnen we zeggen 
dat het fotofestival heel goed is 
verlopen en dat we er met z`n 
allen met een goed gevoel op 
terug kunnen kijken.

Foto 1 - Bron: Internet



De praktijk
Studiofotografie

Enkele weken geleden hebben we 
een workshop studiofotografie 
gehouden, onder leiding van o.a. 
Garmt Visser.

De workshop heeft een aantal za-
ken pijnlijk duidelijk gemaakt over 
o.a. goede voorbereiding (doet 
alles het, hoe stel ik de camera in) 
en heeft de nodige nuttige erva-
ringen opgeleverd.

Hiernaast nog een paar stukjes 
theorie over het voorbereiden 
en daadwerkelijk werken in een 
studio. 

Natuurlijk is er te veel om hier 
te noemen. Onderaan de pagina 
weer een paar nuttige verwijzigin-
gen naar het internet, met veel 
informatie over studiofotogragie.

Gebruik van haarlicht (links met, rechts zonder) - Bron: Internet

Door slim gebruik lampen nauwelijks schaduw - Bron: Internet

Gebruik achtergrondlicht
 Bron: Internet

Handige verwijzingen 
naar internet:

http://www.bonjourfoto.nl/
How-To/studiofotografie-
eenvoudig-uitgelegd.html

http://www.photofacts.nl/
fotografie/rubriek/tutorials/
studiofotografie_de_basis_
van_het_werken_met_stu-
dioflitsers.asp

http://www.heinpragt.com/
fotografie/fotostudio_thuis.
php

http://praters.nl/couvee/
readers/studiofotografie.pdf



Kenmerkend van Henk zijn fotografie is dat hij gebeurtenissen filmisch fo-
tografeert. De beschouwer wordt daarmee geinformeerd wat er feitelijk 
aan de hand is. Daarnaast heeft landschapsfotografie zijn voorkeur.

Opdracht - Optie 1. Breng de feitelijke gebeurtenis in beeld. Fotografeer 
met een vaste frequentie de veranderingen in de situatie. Gebruik hier-
voor de sequentiële techniek. Hierbij volgen de gebeurtenissen elkaar op 
in de tijd.
Optie 2. Leg de sfeer in het landschap vast, zoals dit ontstaat bij het 
eerste en laatste licht. Het gaat om de indruk van verstilling en eenvoud. 
Atmosferische omstandigheden zoals, mist kunnen deze verstilling be-
nadrukken. Gebruik weinig beeldelementen en wees terughoudend in 
kleur. Creëer de indruk van “een maagdelijk landschap” en pas minima-
lisme toe.  

Hans zijn liefde is architectuur-fotografie in de ruimste zin. Kenmerkend 
voor zijn beelden zijn de ritmiek, de structuren en het gebruik van licht-
donder verhoudingen.

Opdracht:  Hans wil zich in bovenstaande thematiek verder verdiepen. 
De uitdaging ligt in het feit dat van alledaagse architectuur of voorwer-
pen op  fotografische wijze  iets bijzonders gemaakt moet worden. Er 
wordt aan de kunstzinnigheid en creativiteit van de fotograaf dan ook 
hoge eisen gesteld om van deze onderwerpskeuze iets bijzonders te ma-
ken. Fotografisch gezien zijn er voldoende keuzes door:  gebruik te maken 
van het perspectief, het tijdstip van de dag, de licht donker  verhouding,  
abstractieniveau, minimaal gebruik van het aantal beeld elementen, ver-
vreemding van het beeld/onderwerp,  een Fine-Art- fotografische bena-
dering. Esthetica in het beeld kunnen deze begrippen verhogen. Je kunt 
ook juist het tegen over gestelde gaan toepassen om je beeldtaal vorm te 
geven door  onscherpte en beweging. Creativiteit is het sleutelwoord. De 
stad is je toneel.

Stef is er nog niet uit wat zijn onderwerp tijdens het mentoraat moet 
worden. Hij noemt zich een fotograaf die van alles fotografeert wat hij 
mooi vindt en tegen komt. Hij verwacht van mij een opdracht.

Opdracht - Optie 1. Fotografeer je wijk en maak een documentaire hoe 
de wijk er anno 2011-2012 uitziet. Betrek alle aspecten uit de wijk van 
wonen, werken, winkelen, verkeer, scholen etc. Doe dit op een neutrale 
en registratieve manier. Kies een “ standaard format” hoe je dit wilt ver-
beelden. Fotografeer op verschillende tijdstippen van de dag en avond.
Optie 2. ‘Verzamel oud beeldmateriaal uit je wijk. Gebruik hiervoor je 
eigen fotoarchief of dat van de gemeente. Ga naar dezelfde plek, neem 
het zelfde camerastandpunt en fotografeer opnieuw. Presenteer beide 
foto’s op 1 pagina. 



Reportage
Bondsmentoraat

De eerste zaterdagochtend zit 
erop - ook al ging dat met een 
hobbel (de eerste keer ontbrak 
een sleutel). 12 leden van de fo-
towerkgroep zijn aan de slag met 
hun opdrachten.

Het leek ons leuk om de andere 
leden mee te laten kijken bij wat 
er zoal gebeurt. Van enkele deel-
nemers is de toelichting van Jan 
Ros (onze mentor) toegevoegd. 
Dat geeft een beeld hoe er naar 
het werk wordt gekeken.

Nu jullie weten wie er meedoen, 
is het wat makkelijker deze deel-
nemers het hemd van het lijf te 
vragen. Doe er je voordeel mee.

Naast vele verwijzingen naar het 
internet die Jan Ros per deelne-
mer heeft gegeven, hieronder nog 
wat algemene, handige verwijzin-
gen naar het internet.

http://www.fotoleren.nl/

http://www.nederlands-
fothttp://www.fotoleren.nl/
omuseum.nl/component/
option,com_nfm_doelgroeppa-
ginas/Itemid,646/lang,nl/

http://www.in-public.com/

http://500photographers.blogs-
pot.com/

http://www.magnump-
hotos.com/Archive/C.
aspx?VP=XSpecific_
MAG.StaticPage_
VPage&SP=photographers_
list&l1=0&XXAPXX=SubPanel10

http://pics.idemdito.org/woor-
den/0.htm



Genomineerd bij de Van de Wetering-wedstrijd


