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Van de aftredende 
voorzitter

Toen ik 10 jaar geleden de voorzittershamer 
overnam van Henk kon ik niet bevroeden dat ik 
10 jaar aan zou blijven. Henk had op zijn beurt de 
hamer overgenomen van de vorige voorzitter Aad, 
die  toen helaas overleden is. Niemand wilde Henk 
als voorzitter opvolgen en na een gesprek thuis heb 
ik maar besloten deze taak op mij te nemen. De 
voorzitter, en ook de andere bestuursleden, zitten 
3 jaar aan en zijn daarna wel of niet herkiesbaar.

Toen ik begon als voorzitter hadden wij 24 leden en 
nauwelijks geld in kas. Wij waren onderdeel van de 
stichting welzijnszorg hier in Ommoord/Alexander 
en wij hadden onze clubavonden in de Molshoop, 
waar ook tegelijk een kookclub bezig haar domicilie 
had en waar het soms behoorlijk kon stinken. 
Om deze locatie te mogen gebruiken moesten 
wij een behoorlijk bedrag neer tellen, zodat van 
de contributie inkomsten weinig overbleef voor 
andere zaken. Daarna verhuisden wij naar de 
Arrheniustoren, maar dat was van korte duur daar 
de barman ook andere feesten ging organiseren en 
zo in conflict kwam met de eigenaar van de flat.

Gelukkig kwam Fons met een nieuwe locatie, waar 
wij nu onze avonden kunnen houden. Het ledental 
is thans gegroeid tot 45 en wij hebben een goed 
gevulde kas, mede ook door een sponsor. Toen 
Peter zich dit jaar meldde om het voorzitterschap 
over te nemen, vond ik het na 10 jaar welletjes. 
Ik heb het ook met veel plezier gedaan. De groei 
is ook gedeeltelijk mijn verdienste geweest. Ik 
wens Peter een goede start toe en Lenie en Arthur, 
bedankt voor de fijne samenwerking en veel succes 
voor de komende jaren. Ook bedank ik de club 
voor het afscheidscadeau dat ik mocht ontvangen 
bij mijn aftreden. De voorzittershamer gaat naar 
Peter, de bronzen bel schenk ik aan de club en 
natuurlijk blijf ik komen.

Bert, voorzitter 2001-2011.



Programma 2011-2012
Uitgelicht

8 september
Het 2e deel van de avond: 
“Maak eens wat van de foto van 
een ander”. Bewerk maximaal 
twee foto’s zodat hieruit alsnog 
een creatief beeld ontstaat 
(toegelicht op laatste pagina). 
Gebruik je fantasie maximaal.

22 september
Wereldberoemde foto’s - 
Fotografie heeft een geschiedenis 
in zowel kunst als journalistiek. 
Samen nemen we deze foto’s 
eens onder de loep - wat vinden 
wij er eigenlijk van.

29 september
Spreker Laura de Haan heeft een 
interessante lezing voor ons over 
haar eigen werk. Ook zal Laura 
een aantal portretfoto’s van onze 
club bespreken. Zie http://www.
lauradehaanphotography.com en 
http://urbanpics.nl.

13 oktober
De locatie waar we vanavond 
gaan fotograferen wordt nader 
bekend gemaakt. De avond wordt 
verzorgd door Garmt Visser. 
Nabespreken resultaat op 20 
oktober.

27 oktober
Beamerfotowedstrijd met 
verplicht onderwerp ‘ETEN’. De 
TC zal de foto’s beoordelen en op 
deze avond bespreken. Dus geen 
foto’s meenemen maar vóór of 
op 20 oktober toezenden.
Wees creatief - alles mag....als 
het maar kwaliteitsfoto’s zijn. 
Daar draait het om

Het gehele programma 2011-
2012 staat op de site.



De theorie
Portretfotografie

Het maken van een goede portretfoto is een hele uitdaging. Er komen 
veel uiteenlopende facetten bij kijken: Het vinden van een “model”, 
spontane foto’s of poseren, fotograferen in studio of op locatie, 
lenskeuze en wat niet meer.

Het heeft niet zoveel zin om te herhalen wat er allemaal al op het 
internet staat, vandaar de verwijzingen naar diverse sites hierboven.

Persoonlijk vind ik bij portretfotografie een paar dingen lastig. 
Allereerst, over de schroom heenstappen om iemand te vragen mee 
te werken (foto’s maken op een onbewaakt moment kost mij minder 
moeite, maar geeft weinig ruimte om toe te werken naar dat “ene 
perfecte plaatje”). 
Een ander punt is de verwachting die “het model” heeft. Hoe ziet 
een persoon zichzelf (dat kan heel anders zijn dan de omgeving 
zo’n persoon ziet)? De foto is naar mijn idee pas goed als deze en 
fototechnisch goed is, maar ook wordt gewaardeerd door het model.
Meer technisch, vind ik een goede belichting lastig - vooral omdat 
ik studiofotografie op dit moment voor mij een stap te ver vind. 
En buiten ben ik meestal alleen op pad, dus werken met een 
reflectiescherm is lastig.

Willen jullie ervaringsdeskundigen uit de werkgroep spreken, dan 
suggereer ik onze nieuwe voorzitter (zie ook zijn stukje in dit nummer 
van het clubblad), Marion Hofman (die er, met rapportages, serieus 
werk van aan het maken is) en natuurlijk Garmt Visser (die zelfs in de 
lift mensen aanspreekt om op de foto te gaan).

Foto’s: Garmt Visser
Tekst: Ard den Outer [in verband met vakantie Garmt]

Succes.

Internetsites over portretfotografie:

http://fotovisie.net/forum/index.php?showtopic=10888

http://www.wilmakarels.nl/cursus-digitale-fotografie/mensen-fotografe-
ren.php

http://www.youtube.com/watch?v=LS6HnvMdjf0



De praktijk
Avondfotografie

Waar moet je rekening mee houden als je op pad gaat voor 
avondfotografie? Een belangrijke vraag om je goed voor te bereiden op 
het schieten van mooie plaatjes.
Weersomstandigheden - Avondfotografie is over het algemeen buiten, 
dus is informatie over de weersomstandigheden van groot belang. 
Regen of vorst betekent niet meteen thuisblijven, maar vraagt wat 
extra maatregelen. Stel je dus op de hoogte van het weer dat je 
kan verwachten en denk aan regenbescherming voor je apparatuur. 
Bewaar (reserve) accu’s in broekzakken, zodat ze warm blijven (koude 
batterijen hebben minder capaciteit).
Weinig licht - Door het gebrek aan zonlicht, vraagt avondfotografie 
vaak lange sluitertijden. Een stabiele positie voor de camera is dan 
van groot belang. Een statief is heel wat om mee te sjouwen, maar 
geeft wel veel flexibiliteit. Alternatieven zijn het ondersteunen van de 
camera op ter plekke aanwezige muurtjes of andere stabiele vlakken. 
Denk dan ook aan een “bean-bag” of doek, zodat je de camera stabiel 
en op een schone ondergrond kan neerzetten. Er zijn tegenwoordig 
ook buigbare statieven - klein van omvang - die je om een lantaarnpaal 
kan buigen. 
Instellingen - Als je toch te maken krijgt met lange sluitertijden, zorg 
dan dat je zo min mogelijk inlevert op andere camera-instellingen. 
Het ISO-getal zo laag mogelijk om ruis te voorkomen. Diafragmagetal 
omhoog zodat er zoveel mogelijk scherptediepte is. Hiermee gaat de 
sluitertijd alleen maar omhoog, maar dat maakt bij gebruik van een 
statief niet uit. Anders wordt het als je met bewegingsonscherpte wilt 
spelen. Dan wil je geen te lange of te korte sluitertijd. Scherpstellen 
gaat over het algemeen niet automatisch (te weinig licht), dus een 
beetje gevoel voor afstand is van belang.
Bulb - Als je echt lange sluitertijden nodig hebt (meer dan 30 
seconden), is de “bulb”-functie van het toestel van belang (dat heeft 
niet iedere camera). Bij het fotograferen van vuurwerk, sterren e.d. is 
deze stand een “must”. Bij sterren moet je eventueel gaan corrigeren 
voor de beweging van de sterren gedurende het nemen van de foto - 
hiervoor zijn speciale statiefkoppen (met motor) te verkrijgen, maar 
erg duur.

Kortom - avondfotografie is leuk om te doen, maar denk (zoals altijd) 
van te voren even na waar je rekening mee moet houden.

Succes, Ard den Outer

Foto 1 - Bron: Internet

Foto 2 - Bron: Remo Benningshof

Foto 3 - Bron: Internet

Foto 4 - Bron: Garmt Visser

Foto 5 - Bron: Garmt Visser



Even voorstellen - Peter Postmus

Toen Ard mij vroeg om een artikel voor het clubblad te schrijven, dacht 
ik, dat doe ik wel even. Maar toen ik het bericht kreeg mij “even voor 
te stellen”, vond ik dit wel een beetje problematisch. Ik ben namelijk 
niet gewend om iets over mijzelf te schrijven.

Als jongetje van acht jaar kreeg ik mijn eerste fototoestel, een Bunny. 
Drie sluitertijden, 1/8, 1/25 en 1/50ste seconde, geen diafragma alleen 
een schuifje dat je op een wolkje of op een zonnetje kon zetten en een 
ingebouwd geel filter. Wat ik daarmee moest wist ik niet. We schreven 
toen het jaar 1954 en alles was nog in ontwikkeling. 
Mijn volgende camera was een Agfa Paramat, half kleinbeeld. Als 
je door de zoeker keek dan zag je een rood of een groen signaaltje. 
Je hoefde allen nog maar de afstand in te stellen en drukken maar. 
Bovendien konden 72 foto’s gemaakt worden op één fotorolletje, 
geweldig toch!
Medio 1972 toen mijn vrouw op het punt stond te bevallen, brak 
voor ons een nieuw tijdperk aan en dat moest toch ordentelijk 
fotografisch vast gelegd worden. Dit maal werd het een moderne 
spiegelreflexcamera, een Canon FT QL kleinbeeldcamera.
In 1977 werd ik door een buurman meegenomen naar de fotoclub. Ik 
werd geboeid door de foto’s die daar getoond en besproken werden. 
Ik begon ook fotoboeken en fotomaandbladen te lezen en mee te 
doen met de avonden portretfotografie. Ook het donkere kamer werk 
vond ik leuk en na niet al te lange tijd had ik zelf een doka met een 
zelfgemaakte vergrotingskoker. Geweldig als je in de donkere kamer 
een belicht vel fotopapier in de ontwikkelbak zag opkomen met een 
beeld dat jezelf had gefotografeerd. Dit was een bekoring die vandaag 
aan de dag (helaas) niet meer te beleven valt.     
Als praktiserend amateurfotograaf moest je wel met je tijd mee 
en mijn volgende aankoop was een Nikon F801S. Een camera met 
diafragma- en tijdvoorkeuze, met een manuele stand waarbij je alles 
zelf kon instellen en natuurlijk kon je ook de automaat gebruiken. Mijn 
fotografische prestaties gingen vooruit en van kiekjesmaker werd ik 
amateurfotograaf. Het fotograferen van mensen vond en vind ik nog 
steeds het leukst. 
Met mijn huidige camera, een Nikon D200, die ik in 2006 heb 
aangeschaft, ben ik serieus het digitale tijdperk ingestapt. Opnieuw 
een wereld vol verrassingen en opnieuw weer lezen en luisteren over 
zaken die je niet beheerst. Maar wat ik in al die jaren heb geleerd is om 
te blijven kijken naar onderwerpen die je raken en dan proberen daar 
een foto van te maken die jou het meeste aanspreekt. En onthoudt 
goed wat de bekende Nederlandse fotograaf Ed van de Elsken ooit 
heeft gezegd: “Gewoon je uren draaien op straat, onder de mensen, 
naar de mensen kijken. Uren, uren, urendraaien, hele dagen”.

En nu mag ik wederom jullie voorzitter zijn. Ik vind het een eer om dat 
te zijn maar nog meer het vertrouwen dat jullie in mij stellen, vind ik 
bijzonder.

Peter Postmus  





Winnaars mei 2011

1e prijs - David Cox

2e prijs - Bert de Wit

4e prijs - Ard den Outer



Themafotografie
Muziekwedstrijd

Op de laatste clubdag van 2011 hebben we een fotowedstrijd (serie) 
op het programma gezet. Een wedstrijd waarbij we een beroep doen 
op jullie inlevingsvermogen en het vertalen van sfeer en emotie in een 
set aan beelden. We hebben een tiental liedjes geselecteerd, waarbij 
we aan jullie vragen om jullie indrukken bij de muziek en tekst vast te 
leggen in een indrukwekkende serie van 3 tot 5 foto’s.

Op de eerste clubavond (1 september) worden de liedjes over de 
aanwezigen verdeeld. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn is dat ook 
geen ramp. Schiet één van de programmacommissie dan later aan 
zodat je ook voorzien wordt van een blanco envelop met daarin de 
tekst van het nummer dat in beelden moet worden vastgelegd. Elk 
nummer zit in vier enveloppen, waardoor er niet alleen verschillende 
uitdagingen zijn. We zijn ook nieuwsgierig hoe de verschillende 
uitwerkingen zullen zijn van een en hetzelfde nummer.

Tussen 1 september en 22 december zit een behoorlijke periode (bijna 
vier maanden) dus aan voorbereidingstijd geen gebrek! Dat vertaalt 
zich wel in een selectie van liedjes, waarbij de lat een tikkie hoger ligt. 
“Rood” van Marco Borsato, “Het kleine café aan de haven” van Vader 
Abraham en “Het dorp” van Wim Sonneveld hebben het dan ook niet 
gehaald. 

We hebben de volgende liedjes geselecteerd:
1. Marco Borsato – Onbewoonbaar Verklaard
2. Raymond van het Groenewoud – Twee Meisjes
3.  Ellen ten Damme – Ik hoop dat het slecht met je gaat
4. De Dijk – Blanke Man
5. Jaques Brel – Mijn vlakke land
6. Herman van Veen – Opzij
7. Herman Brood – Als je wint
8. Van Dik Hout – Baksteen en het Water
9. Mathilde Santing – Inspiratie
10. Doe Maar - Pa 

Mocht er geen belletje gaan rinkelen bij het nummer, dan zullen we 
ons best doen om jullie deze desgewenst digitaal ter beschikking te 
stellen. 

Succes met de uitwerking!!

Hanko van Ooijen

Winnaars mei 2011

3e prijs - Fons Tulling

5e prijs - Fons Tulling



“Lens-flare” en hoe voorkom je het

Allemaal wel eens gehad dat je een foto neemt en de zon met een 
aantal reflecties de foto om zeep helpt [zie foto 1 rechts]. Uit de foto 
blijkt dat het best artistiek kan zijn, maar vaak genoeg is “lens-flare” 
erg hinderlijk. Behalve het effect bij foto 1 kan er ook een witte waas 
over het beeld komen [foto 2 rechts], wat weer ten koste gaat van 
heldere kleuren in de foto. Of het nu gewenst is of niet, als fotograaf 
wil je dit effect onder controle krijgen.

Hoe ontstaat het?
Een objectief op je fototoestel bestaat uit vele lenzen die kort achter 
elkaar zijn geplaatst. Onder een bepaalde invalshoek ten opzichte van 
één (of erger nog meerdere lichtbronnen) ontstaan interne reflecties in 
de lens. Wat je dus zie is een herhaling van de lichtbron - die steeds op 
een andere lens in het objectief reflecteert.
Op het moment dat er stof of ander vuil op de lens zit, wordt het 
licht door dit stof nog eens extra verstrooid. Gevolg hiervan is dat dit 
ongewenste licht nog makkelijker de lens binnen komt.

Wat kan je er aan doen?
Natuurlijk weten fabrikanten van lenzen van dit effect en doen zij 
er alles aan om het te voorkomen. Lenzen worden met een speciale 
coating behandeld en je krijgt een lenskap om te voorkomen dat het 
licht dat niet van het te fotograferen onderwerp komt, niet in de lens 
kan komen.
Zelf kan je er op letten dat je lenzen goed schoon zijn - dat voorkomt 
extra verstrooing, als het vuil zelf al niet zichtbaar is in de foto. Verder 
is het belangrijk om te weten “hoe meer glas, hoe meer risico”. Veel 
fotografen hebben “standaard” een UV-filter op de lens, ook ter 
bescherming van het objectief zelf. Een dergelijk extra filter op de lens 
verhoogt het risico op “lens-flare”.
Een bijzonder geval waarbij het risico op “lens-flare” kan optreden 
is bij avondfotografie (lange sluitertijden). Hierbij wordt geadviseerd 
geen UV-filter te gebruiken. Zelf het afdekken van de zoeker is soms 
een must, om te voorkomen dat het licht via de zoeker zijn weg vindt 
naar de sensor.

Foto’s 3-5 geven nog wat voorbeelden van “lens-flare”. Of het een 
gewenst effect is of niet is aan jullie. 

Succes, Ard.

Foto 1 - Bron: Internet

Foto 2 - Bron: Internet

Foto 3 - Bron: Ard den Outer

Foto 4 - Bron: Ard den Outer

Foto 5 - Bron: Internet



Maak eens wat van de 
foto van een ander
Ter inspiratie voor de opdracht 
van 8 september

In mijn vrije tijd surf ik nog 
wel eens over het Internet 
en stuit dan op verschillende 
fototijdschriften uit de hele 
wereld. Ik kijk dan vooral naar 
artikelen, waarin bepaalde 
technieken worden uitgelegd of 
welke valkuilen je tegenkomt bij 
b.v. portretfotografie en hoe je 
die zou kunnen omzeilen. In India 
is er een fototijdschrift dat heet 
“Smart Photography” en een 
rubriek in dit tijdschrift vormde 
de basis voor deze opdracht.

De rubriek heet “If I were you”. 
Lezers van het tijdschrift sturen 
foto’s in naar de redactie en deze 
becommentarieert de foto, doet 
suggesties voor verbeteringen en 
past deze (voor zover mogelijk) 
ook nog toe. Zo kan de lezer het 
resultaat zien van VOOR/NA 
bewerking. We vragen aan jullie 
om maximaal 2 foto’s, die op de 
website worden geplaatst, op 
zo’n manier te bewerken dat er 
een sterkere foto overblijft. Bijna 
alles is geoorloofd!! Bijsnijden, 
vignettering, zwart/wit… Gebruik 
je creativiteit maximaal.

Hanko van Ooijen

Foto 1 - Bron: Internet

Foto 2 - Bron: Internet

Foto 3 - Bron: Internet




