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Voorzetter 
Tegenstellingen 

 
 
 
 
De herfst is volop in het land. Een tijd vol tegenstellingen, terwijl de natuur zich 
voorbereid op een periode van rust. Maar dat gebeurt nogal eens op onstuimige wijze. 
Een weekje op Ameland bracht avonden met indrukwekkende luchten: rood 
ondergaande zon bij zware regenwolken. Een indrukwekkend gezicht, waarbij een 
kaartje van 1 GB snel gewisseld moet worden…. Prachtige kleuren die een kleurloze 
periode gaan aankondigen. 
Maar ook onze eigen vereniging vol tegenstellingen. Een jaar trekken aan de leden 
voor een werkgroep voor het jubileum en dan ineens is het in 10 minuten gepiept…  
Clubavonden waarbij het afwachten is of er vrijwilligers zijn om de spullen op te 
zetten (de daarvoor ingestelde groep bestaat al enige tijd uit 1 persoon) en toch elke 
keer lukt het (net) weer. 
Terwijl het bestuur de jaarvergadering (voor veel verenigingen een jaarlijks kwaad) 
voorbereid en daarmee deze Creatuur een stuk dikker maakt dan de vorige… zijn er 
ineens weer drie topprestaties van VNF-leden op het GDT-festival. Lees het in deze 
editie. 
We hebben ons als bestuur beraden op de ambitie die we waar kunnen maken. Steeds 
weer hebben we gewezen op het feit dat een vereniging alleen leeft als de leden actief 
zijn. We gaan toch niet ook een winter in van rust en schijnbare dood. Maar intussen 
overlijdt er wel bijna ongemerkt een lid van VNF…. 
 
In de hoop dat deze Creatuur weer velen zal inspireren en mag bijdragen aan 
betrokkenheid. Het bestuur en de werkgroepen met vacatures zullen er wel bij varen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensen hebben meer schuldgevoelens over aardbevingen dan over oorlogen die ze 
zelf in gang zetten… 
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Mededelingen 
 

Fotoboek ´Achterhoek en Liemers, 
venster op verleden en toekomst´ 
Met trots kondig ik u aan dat ik, fotograaf 
Ad van Roosendaal, in samenwerking met 
uitgeverij Tirion in het vierde kwartaal 
van 2007 het fotoboek ´Achterhoek en 
Liemers, venster op verleden en toekomst´ 
uitgeef. In dit boek geef ik een 
fotografische impressie van de Achterhoek 
en de Liemers, zoals ik dit gebied zie en 
beleef. Door bijgevoegde preview-uitgave 
krijgt u een indruk van deze bijzondere 
uitgave. 
 
Tussen IJssel, Rijn, provincie 
Overijssel en de Duitse grens 

ligt een landschappelijke parel die haar unieke uiterlijk verkreeg door zowel 
natuurlijke als menselijke activiteiten. Door deze combinatie ontstond een 
karakteristiek dekzandlandschap en rivierenlandschap met heuvelrijen, 
afgewisseld door bouw- en weidelanden, buurtschappen en landgoederen .  
De Achterhoek en de Liemers worden door een uniek samenspel van mens en 
natuur in deze uitgave op begenadigde wijze in beeld gebracht en van 
achtergrondinformatie voorzien. Het resultaat is een indrukwekkend palet dat 
verleden, heden én toekomst van deze bijzondere landstreek belicht. 
 
´Achterhoek en Liemers, venster op verleden en toekomst´: 
• Prachtige beelden ondersteund door gerichte achtergrondinformatie; 
• Toont verleden, heden en toekomst van een uniek gebied; 
• Achterhoek en Liemers zijn landschappelijke parels van Nederland; 
• Indrukwekkende fotografie vanuit natuurhistorische visie;  
• Een lees- en kijkboek van allure! 
• Gebonden uitgave 144 pagina´s full colour prijs  27,95 Euro, verschijning november 

2007  
 

Mocht u nu al meer informatie willen over dit fotoboek kijk dan op de website 
www.fotoroosendaal.nl.  
Verder zal dit project uitgebreid worden met een unieke audiovisual.  
Met vriendelijke fotogroet, 
 
Ad van Roosendaal  
www.fotoroosendaal.nl 

http://www.fotoroosendaal.nl/
http://www.fotoroosendaal.nl/
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Fotoboek Meinerswijk Arnhem 
 

Op fotosafari in 
Meinerswijk, het groene hart 
van Arnhem 
Auteur: Ronald Wilfred 
Jansen 
 
ISBN: 978 90 8666 035 3 
Formaat: 195 x205 mm 
Omvang: 80 pagina's 
paperback met veel kleuren 
illustraties 
Uitgeverij Boekenplan 
Euro 19,= Verzendkosten: € 
2,20 
 
Ronald Wilfred Jansen, 
geboren in 1964 in Wijster 
(Drenthe). Studeerde 
geschiedenis en is nu 
werkzaam in de 
administratie. Fotografie is 

zijn passie. Aanvankelijk allround zijn, concentreert hij zich de laatste jaren op 
natuurfotografie. Deze voorliefde, combineert hij met wandelen in de natuur. Kennis over 
de fotografie heeft hij zich eigen gemaakt door zelfstudie en een cursus bij een 
beroepsnatuurfotograaf. In zijn vrije tijd is hij graag op de Veluwe en in Meinerswijk. Op 
een steenworp afstand van 
zijn woonadres. Ook op reis fotografeert hij graag. Meinerswijk trekt hem bijzonder aan 
omdat het zo’n afwisselend, waterrijk landschap is. Bovendien 
beschikt dit uiterwaardgebied over een rijkdom aan flora en fauna. Ook is 
hij als historicus geïnteresseerd in de culturele overblijfselen van dit 
fraaie gebied. Hij neemt in dit fotoboek over dit stadspark de lezer bij de 
hand om de fotogenieke zijde van Meinerswijk middels een routebeschrijving 
te tonen. Het boekje is vooral bestemd voor de (beginnende) natuurfotograaf 
en de natuurliefhebber. 
 
Met dit boekje hoopt hij respect af te dwingen voor de natuur in het 
algemeen en die van Meinerswijk in bijzonder. Verschenen september 2007. 
WWW.PHOTOGRAPHYRONALDWILFREDJANSEN.NL 
 

http://www.photographyronaldwilfredjansen.nl/
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Vanaf dinsdagavond 29 januari 2008 start Het RGBLab met een cursus Lightroom  (op 4 
achtereenvolgende dinsdagavonden in Epe). Op 18 maart 2008 gaat weer een cursus 
digitale fotobewerking met Photoshop CS III van start (op 7 achtereenvolgende 
dinsdagavonden in Epe).  
Kosten: cursus Lightroom 119,= euro inclusief cursusboek. Cursus Photoshop CS III 189,= 
euro inclusief zeer uitgebreid lesboek en CD met oefenmateriaal.  
Natuurlijk verzorgen wij ook cursussen Lightroom en Photoshop bij fotoclubs, en voor b.v. 
reisbureaus die fotoreizen organiseren.  
Meer informatie en aanmelding: www.stapfoto.nl. 
 

Expositie Natuur in Beeld 
Natuurfotografenclub Natuur in Beeld uit Middelrode (N.Br.) bestaat 21jaar en dat willen 
ze laten zien!  
Natuur in Beeld uit Middelrode heeft 20 gedreven amateur-natuurfotografen uit 
voornamelijk de regio Oost Brabant. Een aantal leden van Natuur in Beeld heeft de 
afgelopen jaren internationale prijzen gewonnen. Natuur in Beeld exposeert ca. 120 
natuurfoto’s met een grote diversiteit en blikt met een kleine tentoonstelling terug op de 
afgelopen 21 jaar. Ook worden er ca. 10 spectaculaire diashows van totaal ca. 1 uur continu 
vertoond.  
Natuur in Beeld nodigt u uit op zaterdag 19 januari 2008 van 12:00-18:00 uur en zondag 20 
januari van 10:00-18:00 uur. Deze keer exposeren wij niet in Middelrode, maar in 't 
Spectrum, Steeg 9, te Schijndel. (www.tspectrum.nu) De toegang is gratis.  
Meer info: Toon Vissers, secretaris,  tel. 06-53974900. 
 
Leden VNF-N succesvol bij fotowedstrijden 
Bij de natuurfotowedstrijd GDT European Wildlife Photographer of the Year 2007 zijn 
maar liefst drie leden van de VNF-Nijmegen in de prijzen gevallen.  
De mooiste prijs was voor Edwin Giesbers, die met zijn foto "Even de nagels scherpen" van 
een bidsprinkhaan de eerste prijs won in de categorie Other animals. Theo Bosboom won 
de 2e prijs in de categorie Plants met een opname van een beukenboom in een naaldbos en 
ook een highly commended in de categorie Nature's studio met een close up van 
dauwdruppels op een rups. David Pattyn behaalde ook een highly commended met een 
leeuwen dubbelportret, in de categorie zoogdieren.  
 
De foto's werden gekozen uit meer dan 9.000 foto's, ingezonden door fotografen vanuit heel 
Europa. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het internationale fotofestival in Lünen op 
27/28 oktober jl., waar onder meer genoten kon worden van indrukwekkende 
fotovoordrachten van topfotografen als Vincent Munier, Jim Brandenburg en Andy 
Rouse. De winnende foto's en informatie over Lünen en de GDT zijn te vinden op de 
website www.gdtfoto.de. 
 

http://www.stapfoto.nl/
http://www.tspectrum.nu/
http://www.gdtfoto.de/
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● Beukenboom in Naaldbos (© Theo Bosboom) 

 

 
● "Even de nagels scherpen" van een bidsprinkhaan (© Edwin Giesbers) 
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● Rups met dauwdruppels (© Theo Bosboom) 

 
● Leeuwin(© David Pattyn)  
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Behalve bij de GDT waren verschillende mensen succesvol bij de Grasduinenwedstrijd 
(Theo, Edwin, Paul en David Pattyn). Verder zijn Edwin en David Pattyn met resp. 3 en 2 
foto's vertegenwoordigd bij de Internationale fotowedstrijd van AFPAN in Montier en Der 
in Frankrijk (uitreiking van de prijzen gebeurt in november). Bij de fotowedstrijd van het 
vogelfestival heeft David P. de derde prijs gewonnen met dezelfde foto als in de 
Grasduinenwedstrijd (fuut). 
 

Algemene ledenvergadering VNF-Nijmegen 
  
dinsdag 11 december 2007, aanvang 20.00 uur. 
 
Agenda  
 
1. Opening 

� Inventariseren van vragen voor de rondvraag. 

2. Secretarieel jaarverslag 2007* 

3. Begroting 2008   

a. Begroting wordt op ALV uitgedeeld. 

Toelichting ter vergadering door de penningmeester! 

4. Bestuursverkiezing: 1 vacatures 

5. Werkgroepen: div. vacatures 

6. Programmagroep 

� Voorstel Programma 2008*. 

7. Ingekomen stukken leden: 

a. Naam voor clubblad*. 

b. Vogelkijkhut*. 

8. Lustrum 25 jaar VNF-Nijmegen 2008 

� Voorstel Lustrumideeën*. 

9. Website 

10. Rondvraag 

 

Pauze 21.00 – 21-.15 uur. 

 

11. Presentatie Theo Bosboom 

* Stukken zijn geplaatst elders in deze creatuur  
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Ingezonden: twee agendapunten voor de ledenvergadering: 
 

- Naamswijziging “Creatuur”. Voor zover mij bekend is de naam van het ledenblad 
van VNF Nijmegen nooit aan de leden voorgelegd. De naam bevat m.i. een 
christelijke reminiscentie die mogelijk niet iedereen even prettig vindt (althans ik 
vind haar onprettig). De naam verwijst niet heel specifiek naar fotografie. Er zijn m.i. 
veel namen die veel specifieker naar fotografie of licht verwijzen: bijv. “De reflex”, 
“De Lichtflits”, “Op Name”, “De kiekendief”, “Buiten Beeld”, “Diafragma”, enz. 
Graag zou ik vernemen hoe indertijd de naam tot stand is gekomen. Graag zou ik ook 
zien dat het bestuur en de leden zich buigen over de mogelijkheden van een nieuwe 
naam voor het ledenblad. 

- Vogelkijkhut. Al jaren spannen leden van de VNF-Nijmegen zich in voor een 
fototentoonstelling van Staatsbosbeheer. Is het niet eens tijd dat Staatsbosheer iets 
terugdoet? Al twee keer heb ik Staatsbosbeheer gevraagd of er niet eens een 
vogelkijkhut gebouwd zou kunnen worden aan de rand van de groenlanden. Er bleek 
wel geld voor een kijktoren die meer verstorend werkt dan dat het serieuze 
fotografen een kans biedt dichtbij Nijmegen vogels te observeren. Maar voor een 
echt goede vogelkijkhut moet je nog steeds ver reizen… Het lijkt me daarom een 
goed idee om er als vereniging bij Staatsbosbeheer op aan te dringen dat er een 
vogelkijkhutje uitsluitend voor VNF-Nijmegen aan de rand van de groenlanden 
beschikbaar komt. Graag zou ik de mening van de vergadering op dit punt vernemen. 

 
Pouwel Slurink   
 
VOOR DE JAARVERGADERING. 
 
Denk aan de gewijzigde datum! Zoals al verschillende keren is gezegd is de clubavond 
van december verplaatst van de derde naar de tweede dinsdag:  
dus op 11 december. 
Bestuursfilosofie.  
Een groot woord voor enkele avonden nadenken dat het bestuur met elkaar gedaan heeft. 
Hoe kunnen en willen we verder met de vereniging die flink gegroeid is, maar waar 
betrokkenheid en actief meedoen niet navenant meer is geworden. Ligt het aan ons, doen 
we de verkeerde dingen? Zijn we toe aan een nieuw bestuur?  Willen we teveel? Hebben 
we te hoge verwachtingen? Dat zijn vragen waarmee we ons bezig hebben gehouden. 
De opvatting van het bestuur over zijn rol en taak is als volgt: 
1. Het bestuur draagt zorg voor de financiële en administratieve continuïteit van de 
vereniging 
2. Het bestuur zorgt voor de mogelijkheid van een maandelijkse clubavond waar leden 
elkaars werk kunnen laten zien en bespreken 
3. Elke andere activiteit zal het initiatief van leden zijn, die ook zorg dragen voor de 
uitvoering. 
Het huidige bestuur ziet voor zichzelf geen ambitieuzer doel weggelegd gezien de beperkte 
mogelijkheden in tijd. 
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INDIEN DE VERENIGING DAAR NIET MEE KAN INSTEMMEN IS ER OP DE 
JAARVERGADERING EEN KANS OM EEN NIEUW BESTUUR TE VORMEN. Het 
huidige bestuur zal dan zonder meer plaats maken. 
 
Werkgroepen  
We vinden dat we blij moeten zijn met elk actief lid dat zich in een werkgroep of in het 
bestuur wil inzetten voor de vereniging. En dat we die actieve leden niet moeten lastig 
vallen met formele zaken als aftreedroosters en zittingstermijnen. Dus die zullen we niet 
meer hanteren!!  Als iemand op wil houden met een werkgroep, dan kan hij of zij dat op elk 
moment doen, zoals dat nu ook al gebeurde. De andere kant van dezelfde medaille is dat 
ieder die zich wil inzetten voor de vereniging dat ook op elk moment kan aangeven bij een 
werkgroep of het bestuur. 
Toch vraag ik jullie speciale aandacht voor enkele werkgroepen die aanvulling dringend 
kunnen gebruiken: 
● de programmagroep 
● de technische commissie (voorheen huishoudelijke groep genoemd).  Het scherm en de 
apparatuur  vragen om enkele mensen die weten hoe het moet, anders is er een te groot 
risico op stukgaan. 
● de webgroep nu het enig lid van de webgroep gaat stoppen.  Er is een belangstellende, 
maar die wil er absoluut minstens 1 iemand bij!! 
● het bestuur  nu de secretaris zijn functie gaat neerleggen.  
 
Secretarieel jaarverslag 2007 
Door Marcel Gutter (secretaris) 
 
In 2007 is VNF-Nijmegen wederom zeer actief geweest. Maandelijks organiseerden we 
twee clubavonden met een programma voor elk wat wils. 
De 1e dinsdagavond is dit jaar ingevuld met een 3-delige cursus series maken en het 
bespreken van het werk van gedreven fotograven. Hier komt een vaste groep van 10-20 
leden op af. 
Op de 3e dinsdagavond hadden we ook dit jaar weer een gevarieerd programma met 
presentaties van sprekers uit eigen leden (Peter Lagendijk, Jos Hagens, Theo Bosboom en 
Michel Lucas, Peter van Eck, Hans Crone, Pouwel Slurink, Pauline van Marle) of extern 
(Geurt Besselink en Renk Ruiter), met daarnaast ruimte voor eigen werk. De opkomt op 
deze avonden varieert tussen 25 en 40 met gemiddeld 30 leden per avond. 
De Praktijkochtenden hebben met teruglopende belangstellling te kampen. Het motto: 
Minder, meer gericht en meer betrokken. Er zijn ochtenden in de praktijk geweest over 
flitsen, stroomdalflora en grijsverloopfilter in respectievelijk Haterse vennen, 
Millingerwaard en Meinderswijk. 
 
In 2007 heeft de digitale fotografie het toch echt van de analoge camera gewonnen. Het 
grootste deel van het werk wordt digitaal aangeleverd. Sterker nog, het is elke clubavond 
vragen: Heeft er ook iemand dia’s bij zich. Moet die diaprojector ook opgezet worden? 
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Het bestuur heeft veel tijd en energie gestoken in de VNF-Nijmegen. Het bestuur heeft zich 
in 2007 tot doel gesteld om meer leden betrokken te krijgen bij de activiteiten. Het jaar 
begon dan ook gelijk in januari met een goed bezochte en heftige discussieavond. Wat moet 
het algemeen karakter van de vereniging zijn? Welke activiteiten wil je van de vereniging? 
Wat maakt jouw lid van de VNF-Nijmegen? Wat wil je zelf hieraan bijdragen? Het 
standpunt van het bestuur: De leden pakken zelf de activiteiten op, die ze graag willen en 
niet het bestuur? Geen acties en initiatieven van de leden, dan geen activiteit. 
 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter:   Jos Hagens 
Secretaris:   Marcel Gutter 
Penningmeester:  Hans Balendong (1e helft) en Hans Crone (17 aoruk) 
Algemeen lid:  Godelieve van der Lande, Hans Balendong 
 
Ledenbestand 
Op 1 januari 2007 had de vereniging 56 leden. Op 31 december 2007 telt de vereniging 54 
leden. Sinds 2005 stabiliseert het aantal leden zich rond de 55. Aan het begin van dit jaar 
hebben Ingrid Salzherr, Hugo Berns, Simone Meeuwsen, Leonie Raaijmakers en Kor 
Goutbeek om verschillende redenen als lid bedankt. Aan het lidmaatschap van ons oudste 
lid, Nico Wildenboer, kwam door sterfte een eind. 
In de loop van 2007 hebben we de volgende nieuwe leden verwelkomt: Martine Johannes, 
Hein Valk, Paul van der Bogaard en Mart Smit. 
 
Hoogtepunten 

- Discussieavond (zie boven). 
- Clubblad: Ook dit is het weer gelukt om de creatuur elke 2 maanden, met 

uitzondering van de zomer, te laten verschijnen. Met vaste rubrieken als: “De 
favoriete fotografieplek van …” en Almerels. 

- Natuurfoto-uitleen: In het bezoekercentrum Gelderse Poort van Staatsbosbeheer zijn 
dit jaar wederom 3 thema-tentoonstellingen met ieder 20 foto’s geopend. In april de 
expositie met thema “grote grazers en andere zogdieren”, in augustus de expositie 
over “stroomdalflora” en op december de expositie met als thema “Landschappen”. 

- Eveneens het gehele jaar hebben we geëxposeerd op de twee vertrouwde adressen: 
Medisch Centrum Hazenkamp en Huisartsenpraktijk Groesbeek. Deze exposities 
hingen 3 maanden. 

- Na een presentatie van Jos Hagens “De making of … “ ontstond er spontaan een 
groep leden die zich is gaan bezig houden met “series maken” en daarvoor een 3e 
delige cursus volgde met als resultaat enkele individuele digitale series. 

- In 2007 zijn alle kleine lijsten (50 * 40 cm) aan belangstellende leden van de 
vereniging verkocht. 

- Leden van de VNF-Nijmegen timmeren stevig aan de weg, blijkend uit de prijzen die 
bij (inter-) nationale wedstrijden in 2007 door leden van VNF-Nijmegen (Edwin 
Giesbers, Theo Bosboom, David Pattyn, Wilco Dragt. 
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Verenigingsnieuws 
 
  

 
 

 

Uitnodiging 
Zondag 9 december om 15.00 uur wordt de 18e tentoonstelling van VNF-Nijmegen 
in het Natuurinformatiecentrum Grenspost Gelderse Poort van Staatsbosbeheer te Millingen 
geopend. 
 
In deze tentoonstelling zijn weer 20 nieuwe natuurfoto’s, gemaakt door leden van onze 
vereniging, te bewonderen. 
Het thema van de tentoonstelling is dit keer: “Landschappen”. 
Leden en vrienden van VNF-Nijmegen worden van harte uitgenodigd de opening bij te 
wonen.  
Onder het genot van een hapje en een drankje is tevens kennis te maken met de nieuwe 
SBB boswachter mevrouw Nadja Lankamp. 
Het Natuurinformatiecentrum ligt aan de Rijndijk 6 te Millingen aan de Rijn. 
 
VNF-Nijmegen 25 jaar 
Beste Leden, volgend jaar zal het jubileumjaar van VNF-Nijmegen zijn.  
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De vereniging zal dan zijn 25 jarig bestaan vieren. Dit mogen wij natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. Tevens kunnen wij met de verschillende activiteiten de 
vereniging onder de aandacht brengen van onze potentiële doelgroep . 
Om invulling aan dit jubileum te geven is er een ‘jubileumcommissie’ in het leven 
geroepen. Inmiddels hebben wij verschillende ideeën waarmee we het jubileum in kunnen 
vullen. Het jubileum zal echter niet kunnen gebeuren zonder jullie creatieve inbreng. Uit 
alle ideeën bleek snel dat er twee een groot draagvlak hebben, te weten: 

• een festivaldag (nog nader in te vullen) 
• een fotowedstrijd  (wellicht in combinatie met een tentoonstelling van eigen werk 

uit de vereniging) 
  
Tevens is het idee geopperd om met de leden of foto-excursie te gaan (bijvoorbeeld een 
weekend naar Texel). 
Verder zijn wij erg benieuwd hoe jullie als lid van een fotovereniging staan tegenover 
activiteiten die niets met fotograferen te maken hebben zoals bijvoorbeeld 

• een feestavond 
• wellicht andere ideeën 

  
Op de jaarlijkse ledenvergadering zal het jubileum besproken worden. Als commissie zien 
wij het jubileum met jullie –onmisbare- inbreng een groot succes worden.  
  
Namens de jubileumcommissie, 
Peter Lagendijk 
 
Nieuwe exposities SBB 
Vanaf ongeveer 1 december zal de nieuwe SBB expositie met het thema “Landschap” te 
bezichtigen zijn in het bezoekerscentrum in Millingen.  
  
Voor volgend jaar zijn de volgende thema’s vastgesteld: 
  
-          watervogels: inleverdatum 1 maart 2008 
-          insecten: inleverdatum 1 juli 2008 
-          paddestoelen: inleverdatum 1 november 2008 
  
Het aanleveren van werk kan op de clubavonden, of per post. Zowel analoog als digitaal 
werk is welkom.  Digitale foto’s kunnen eventueel vooraf in het preview formaat worden 
gemaild  naar het e-mailadres vnfn-tentoonstellingsgroep@vnf-nijmegen.nl
 (voorkeursresolutie 1024 pixels aan de langste zijde, 72 dpi) en per cd-rom op 
afdrukformaat worden nagestuurd (in tiff of jpeg op hoogste kwaliteit, geschikt voor afdruk 
van 30 x 45 cm). Het is erg plezierig als we zowel de previews als de grote bestanden tijdig 
binnen hebben, zodat we geen bestanden meer hoeven opvragen na de selectie.  
  
Alle foto’s moeten gemaakt zijn in het Gelderse Poort gebied, of hadden daar gemaakt 
moeten kunnen zijn (het moet dan niet zichtbaar zijn dat de foto elders gemaakt is). 
Uiteraard moet de foto technisch van goede kwaliteit zijn.  

mailto:vnfn-tentoonstellingsgroep@vnf-nijmegen.nl
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Als jullie vragen hebben, neem dan contact op met een van de leden van de 
tentoonstellingsgroep, te weten Dirk Saltzherr, Paul van Hoof, David Pattyn, Pauline van 
Marle of Theo Bosboom. 
 
Herinnering VNF-Nijmegen contributie 2007 
Leden die hun contributie voor 2007 nog steeds niet hebben betaald, worden verzocht dit 
voor aanvang van de ALV op 11 december 2007 te voldoen. 
Opzegging van het lidmaatschap dient tenminste 4 weken vóór 31 december 2007 
schriftelijk te gebeuren. 
 
VNF-Nijmegen contributie 2008 
Aan alle leden van de VNF-Nijmegen het vriendelijke en tegelijkertijd dringende verzoek 
om de contributie voor de VNF-Nijmegen van 2008 vóór 31 januari 2008 te betalen aan de 
penningmeester.  
 
Maak 30 euro (jeugdleden 15 euro) over op postbankrekeningnummer 5585299 o.v.v. 
“contributies 2008”, t.n.v. VNF-Nijmegen, p/a Daniëlsweg 31, 6543 RB Nijmegen. 
 
Declaratieformulier VNF-Nijmegen 2007 
Aan alle leden van de VNF-Nijmegen het vriendelijke en tegelijkertijd dringende verzoek 
om onkosten gemaakt in en over 2007 voor de VNF-Nijmegen te declareren uiterlijk op de 
ALV van 11 december 2007. Gelieve hierbij gebruik te maken van het declaratieformulier 
2007. Dit is digitaal aan alle werkgroepen verstuurd. Het formulier is op te vragen bij het 
secretariaat: vnfn-secretaris@vnf-nijmegen.nl, Marcel Gutter, Hegdambroek 10-39, 6546 
VC Nijmegen. Het formulier invullen, uitprinten en van handtekening voorzien inleveren 
bij de penningmeester VNF-Nijmegen, Hans Crone, Daniëlsweg 31, 5643 RB Nijmegen. 

 
 

Programma VNF-N november/december 2007 
 

 
 
Grote verenigingsavond dinsdag 20 november 2007 
19.30 uur  Zaal open voor gezelligheid 
20.00 uur  Mededelingen van het bestuur 
20.15 uur     Paul van Hoof laat ons eigen werk zien over vleermuizen 
21.00 uur  Pauze 
21.15 uur  Fotograaf van de maand 
21.25 uur  Bespreking Eigen Werk 
22.15 uur  Opruimen en sluiting 
 
Over de presentatie van Paul: 
Vleermuizen 
 

mailto:vnfn-secretaris@vnf-nijmegen.nl
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● Bruine Grootoorvleermuis (© Paul van Hoof) 

Al heel wat jaren ben ik bezig met het fotograferen van vleermuizen. Op de clubavonden 
heb ik al wel eens wat laten zien. Dat begon ooit met wat plaatjes tijdens wintertellingen en 
breidde zich langzaam uit. Wat ik graag wilde was vleermuizen vliegend fotograferen. Dat 
bleek een lange moeizame weg te zijn. Na jaren van veel gesjouw, gepruts, tegenslagen en 
lange nachten is het toch gelukt.  
Natuurlijk is de techniek daarbij heel belangrijk. Ik werk veel met infra-roodstralen en een 
soms behoorlijk aantal flitsers. Maar hoe meer materiaal, hoe meer er kan misgaan. De 
overstap naar digitale camera’s, bijna vier jaar geleden, heeft mij een flinke impuls 
gegeven. Eindelijk kon je ter plekke een hoop fouten corrigeren om zo veel mislukte 
nachten te besparen. 
Zeker niet minder belangrijk dan de techniek is de kennis van vleermuizen. Je moet immers 
wel weten waar en wanneer je ze kan vinden. 
Uiteindelijk heb ik veel vleermuizen gefotografeerd in Nederland, maar ook daarbuiten. 
Een deel van het materiaal heb ik samengevat in een overvloeiserie, die ik ook op het 
komende NVN festival zal laten zien. 
Aangezien ik op de clubavond meer tijd heb, zal ik wat meer achtergronden laten zien. Ook 
zal ik enkele projecten nader toelichten, zoals het fotograferen van jagende 
watervleermuizen. 
 
Als je alvast wat beelden wilt zien kijk dan op: www.paulvanhoof.nl. 
 
Paul van Hoof 

http://www.paulvanhoof.nl/
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Avond voor gedreven fotografen, dinsdag 4 december, vanaf 20.00 uur 
Op de eerste dinsdag van december is er weer gelegenheid voor gedreven fotografen om 
hun (liefst recente) werk aan het kritische oog van andere gedreven leden te tonen, en hier 
stevig over in discussie te gaan.  
 
Grote verenigingsavond dinsdag 11 december 2007 
19.30 uur  Zaal open voor gezelligheid 
20.00 uur  Mededelingen van het bestuur 
20.10 uur    Jaarvergadering 
21.00 uur  Pauze 
21.15 uur ‘IJsland revisited’ door Michel Lucas en Theo Bosboom  
22.15 uur  Opruimen en sluiting 
 
Over (de presentatie van) Michel en Theo: 
‘IJsland revisited’ 
 

 
● Harlekijneend (© Michel Lucas ) 

Begin juni van dit jaar hebben Theo Bosboom en ik voor het tweede achtereenvolgende jaar 
een fotoreis naar IJsland gemaakt. Nadat we vorig jaar het zuidelijke deel van IJsland 
hadden verkend, lagen onze doelen dit keer in het hoge noorden: het meer Myvatn en de 
vulkanische en geothermische gebieden in die omgeving. Het Myvatn staat bekend om de 
vele soorten en grote aantallen eenden. Deze komen af op de grote hoeveelheden 
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muggelarven die zich in het meer ontwikkelen (Myvatn = muggenmeer). Voor de reis 
hadden we contact gelegd met een bekende IJslandse natuurfotograaf en mede dankzij zijn 
tips hebben we geweldige opnamen kunnen maken van baltsende IJseenden. In de wijde 
omgeving van het meer hebben we ook veel andere eendesoorten kunnen fotograferen, 
waaronder de zeer fotogenieke harlekijneenden en brilduikers, alsook goudplevieren, 
sneeuwhoenders en wilde zwanen. 
In tegenstelling tot vorig jaar hebben we dit keer ons bioritme helemaal omgegooid om 
zoveel mogelijk te kunnen profiteren van het mooie licht in de uren rond zonsondergang en 
zonsopkomst. Overdag slapen dus, en begin van de avond op pad gaan. 
Naast de vogels boden de geothermische en vulkanische gebieden veel inspiratie voor 
fotografie. Met name de omgeving van de vulkaan Krafla en het geothermische gebied bij 
Namaskard zijn plekken waar we graag nog eens terug zouden willen keren. Je vind er o.a. 
sulfaatterrassen, dampende zwavelbronnen, stoompotten en kokende modderpoelen. Overal 
pruttelt en suist het onder je voeten. Tenslotte hebben we ook in dit deel van IJsland enkele 
machtige watervallen bezocht en daar vele geheugenkaartjes volgeschoten. 
 

 
● IJseend (© Theo Bosboom) 

We hebben na dit tweede bezoek nog lang geen genoeg van IJsland en zijn van plan 
volgend jaar het westelijk deel te gaan bezoeken.  
 
Voor de rijke oogst aan beeldmateriaal die onze bezoeken inmiddels hebben opgeleverd 
hebben we een speciale website ingericht www.ijslandfoto.nl . Hierop zijn (binnenkort) 

http://www.ijslandfoto.nl/
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tevens de beelden te vinden die Theo maakte op een reis door het zuiden van IJsland in 
februari van dit jaar.  
 
We stellen het zeer op prijs als jullie daar eens een kijkje nemen en een reactie achterlaten 
voor het gastenboek. 
 
Michel Lucas 
 
Praktijkochtenden/-avonden 
Dit jaar vinden geen praktijkochtenden meer plaats. 
 
Programmering 2008 
In 2008 wil de programmagroep in de programmering weer veel aandacht besteden aan 
eigen werk uit de vereniging. Dit zowel voor, als na de pauze. Daarbij willen we ook graag 
de wat minder bekende en/of ervaren leden een kans geven. 
Bekeken moet worden of er - buiten het beoogde jubileumfestival om - nog ruimte is om 
een bekende externe spreker naar Nijmegen te halen. 
De programmagroep zal ook in 2008 blijven zoeken naar manieren om tot een betere 
bespreking van het eigen werk te komen. We houden ons aanbevolen voor suggesties op dit 
vlak, want we zijn van plan hier wat mee te gaan experimenteren. 
 
Gezien het succes van de extra clubavonden op de eerste dinsdag van de maand, willen we 
dit graag continueren. M.n. de extra clubavonden voor gedreven fotografen worden goed 
bezocht. 
Voor de extra clubavonden voor minder ervaren fotografen ligt er het idee om wat met 
instructie van technische onderwerpen (bv. flits) te gaan doen. 
Dit is wel afhankelijk van de bereidheid van de meer ervaren fotografen in de vereniging 
om hun kennis over te dragen. 
De praktijkochtenden zijn dit jaar in frequentie verlaagd naar ongeveer eens in de twee 
maanden. Ze worden nu redelijk bezocht en de programmacommissie ziet geen aanleiding 
iets te veranderen. 
De programmagroep staat natuurlijk altijd open voor suggesties van de leden. 
Jullie kunnen ons bereiken via vnfn-programmagroep@vnf-nijmegen.nl 
  
Michel Lucas & Peter Lagendijk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:vnfn-programmagroep@vnf-nijmegen.nl
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Almerels 
Door Inge Jacobse-Hagens 
 

De herfst is begonnen. De tuin 
ligt vol met blad, maar dat 
vinden de vogels niet erg. Ze 
scharrelen lekker rond tussen 
al dat blad, op zoek naar 
eetbare dingetjes. En dat 
vinden ze zeker in onze tuin. 
Naast de kleine insecten als 
pissebedden, zorgen we zelf 
dat er genoeg zaad te vinden 
is. Er hangen vetbollen in de 
tuin, de voedertafel ligt vol 
zaad en stukjes kaas, druk 
bezocht door koolmezen, 
pimpelmezen, roodborstjes, 
Turkse tortel, spreeuwen, 
merels en vandaag ook de 
eerste twee eksters! Deze 
waren nog heel erg 
voorzichtig, want het leek ze 
wel een beetje eng om die 
grote tuin door te lopen, maar 
de kaas was aantrekkelijk 
genoeg om de angst te 
overwinnen. Het stromende 
water op weg naar ons 
vijvertje is ook nog steeds heel 
aantrekkelijk voor de vogels: 
om te drinken en om te 
badderen. Het leven in de tuin 
gaat in volle vaart door, alle 
jaargetijden! 

Maar goed, de herfst staat natuurlijk ook voor paddenstoelen. De zwam hiernaast stond 
bovenop een dijk en plat op m’n buik kon ik ‘m dus mooi in beeld brengen. Het waterige 
zonnetje zorgde ervoor dat het een mooie dag was buiten te zijn. Op dezelfde dag kwam ik 
ook de fazantenman tegen die zich probeerde te verschuilen tussen al dat blad, maar wat 
natuurlijk niet lukte met z’n mooie rode kleuren. Af en toe dook ie weer weg, maar met een 
beetje geduld kun je ‘m dan toch vastleggen!  
Ik heb een hoop inspiratie opgedaan in Duitsland op het GDT-festival, want wat een goede 
fotografen en plaatjes waren daar te zien: Jim Brandenburg (een bijzondere man, zeker als 
je de kans had om met hem persoonlijk te spreken, welk geluk ik had), Andy Rouse (in 
nieuwe stijl, die absoluuuuuut de moeite waard is, dus ik kijk uit naar z’n nieuwe boek dat 
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in februari moet gaan uitkomen) en Vincent Munier 
(nog altijd geweldige foto’s, en ik ben benieuwd wat 
ie het komende jaar gaat maken als ie weer op pad 
gaat in plaats van al die festivals te bezoeken om z’n 
werk te laten zien), dus ik hoop dat de pestvogels die 
al in Nederland zijn aangekomen, ook Almere weer 
aan gaan doen! Of anders... er is zoveel te zien, je 
moet er alleen wel naar kijken! 
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              Belangrijke gegevens van VNF-Nijmegen 
 
Bestuur 
Voorzitter      Jos Hagens 

De Heerlickheit 7, 5431 BC  Cuijk 
Telefoon: 0485-314938 
E-mail: vnfn-voorzitter@vnf-nijmegen.nl  

 
Secretaris   Marcel Gutter  

Hegdambroek 10-39  
6546 VC Nijmegen  
024-3773884 
E-mail: vnfn-secretaris@vnf-nijmegen 

 
Penningmeester        Hans Crone  

Danielsweg 31  
6543 RB Nijmegen  
024-3778885   E-mail: hanscrone@xs4all.nl 

                                  
Alg. bestuurslid           Godelieve v/d Lande 

Gulikstraat 6, 6585 XB    
                                     Telefoon: 024-6963510 
 
Alg. bestuurslid           Hans Balendong 

Molenweg 112c, 6542 PZ  Nijmegen 
Telefoon: 024-3771520 
 

Bankrelatie & contributie  
Postbankrekeningnummer: 5585299 t.n.v. VNF afd. Nijmegen. De contributie bedraagt €30,- per jaar. 
Inschrijfgeld nieuwe leden €5,- 
 
KvK 
De Vereniging NatuurFotografen Nijmegen staat ingeschreven in het register van de Kamer van 
Koophandel Centraal Gelderland 40145961 
 
Verenigingsavonden 
Verenigingsavonden vinden plaats in Wijkcentrum “De Schakel “ Archimedesstraat 9, 6533 MA, 
Nijmegen. Tel: 024-3566520 
Iedere derde dinsdag van de maand om 20.00 uur (zaal open 19:30 uur).  
Komende verenigingsavonden op: 20 november, 11 december 
 
Volgend verenigingsblad 
Het volgende verenigingsblad  verschijnt rond 10 januari 2008.  
Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk 1 januari inleveren bij de redactie. 
Redactie: Gerard Burgers, Inge Hagens en Jos Hagens.  
Redactieadres:vnfn-redactie@vnf-nijmegen.nl , (postadres:Bergweg 51, 6881 LM Velp) 
 
Overnemen artikelen 
Natuurfotoverenigingen mogen artikelen uit dit blad overnemen voor publicatie in hun eigen 
verenigingsblad. (bron en auteur vermelden). 
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