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N i e u w s b r i e f  

Het weer mag dan misschien niet altijd meezitten – nat, 

koud en vroeg donker – toch biedt de herfst tal van mo-

gelijkheden voor schitterende foto’s. Een belangrijke tip 

is het aanpassen van de witbalans om die herfstkleuren 

in volle glorie vast te kunnen leggen. Maar er is meer: 

 http://www.digitalefotografietips.nl/kort/fotografeer-

de-herfst/  

 http://www.digitalefotografietips.nl/fotosmaken/

herfst/  

 http://www.photofacts.nl/fotografie/rubriek/

natuurfotografie/

tips_bij_het_fotograferen_van_herfstkleuren.asp  

Hanko 

3/10 - Fotowedstrijd “Vrij Onderwerp” (passepartout) 

10/10 - Voorbereiding Jubileumtentoonstelling 

17/10 - Presentatie bijzondere fotografie 

24/10 - Fotowedstrijd “Portret” of “Deel menselijk lijf” 

Peter Postmus—Modelfotograf ie 

Herfst Nieuwsbrief oktober 2013 

Inspiratie 

Adobe CC, staat voor Creative 

Cloud. Photoshop kan je nu niet 

meer los aanschaffen, maar je 

werkt via een abonnement. Je 

betaalt dus een tarief per maand 

en hoeft niet het hele pakket in 1x 

aan te schaffen. Er bestond nogal 

wat weerstand tegen, maar er ligt 

nu een aanbod dat wellicht interes-

sant is om in te stappen: Voor 9,99 

Euro per maand zowel Photoshop 

als Lightroom in de laatste versie. 

http://www.digifotopro.nl/

content/adobe-komt-met-

goedkoop-photoshop-creative-

cloud-abonnement   

Adobe Photoshop CC 

Van 1 september t/m 13 oktober wordt in Groningen 
het Noorderlicht Fotofestival georganiseerd. Diverse 
fotografen, waaronder Fotograaf des Vaderlands Ilvy 
Njiokiktjien, exposeren. En wat weet je van suiker? 
http://www.noorderlicht.com/nl     

Hans de Groot, mei 2013  

Bert de Wit, Death Val ley USA 

Hanko 

van 

Ooijen, 

Stadhuis 

Den 

Haag 

2013 

Fotograaf des Vaderlands 

In navolging van de Dichter is er 

ook een Fotograaf des Vaderlands 

benoemd. Met een voor mij 

onuitspreekbare naam: Ilvy Nji-

okiktjien. Lees meer over haar en 

over haar tips voor een mooi fami-

lieportret: 

http://www.defotoweek.nl/

fotograaf-des-vaderlands-bio 

http://fotoalbum.hema.nl/

tipsoverzicht/betere-fotos-maken/
Techniek; gebruiken we nog altijd die Automatische Stand?  

In de combinatie tussen ISO-waarde, Diafragma en 
Sluitertijd vind je altijd een waarde die leidt tot een 
foto met de juiste belichting. Maar leidt deze instel-
ling dan ook tot het gewenste beeld? Denk daarbij b.v. 
aan scherptediepte. 

Op de website van Canon Canada kun je dit uittesten. 
Wat is de invloed van een kleiner diafragma op de 
belichting en het beeld wat je wilt vastleggen? Wat 
betekent het als je een voorwerp in beweging wil la-
ten zien? 

Er zijn drie modules: LEARN, PLAY en CHALLENGE. In 
de laatste module krijg je opdrachten die je z.s.m. 
moet oplossen. Leerzaam en leuk!!   

http://www.canonoutsideofauto.ca  

Scott Kelby’s Photowalk op 5 oktober 2013  

Door de hele wereld worden deze fotowandelingen georganiseerd. Ook in Nederland. 
Doe mee, of organiseer!! Vind een plek op: http://worldwidephotowalk.com/locations/  
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