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Voorzetter 
Verschil maken 

 
 
 
 
 
Ik lees de afgelopen dagen een verrassend artikel op mijn vakgebied -  het onderwijs. Uit 
een groot onderzoek blijkt dat op scholen waar leerlingen zich thuis voelen de leerresultaten 
op alle terreinen beter zijn. Nou is dat niet verrassend. Het verrassende was dat diezelfde 
leerlingen (zonder dat het speciaal aandacht krijgt in die scholen) minder drugsgebruik 
kennen, minder alcoholmisbruik, en minder storend en crimineel gedrag vertonen. Ik vind 
dat verrassend juist nu in ons land het aantal jonge kinderen met gedragsproblematiek 
enorm toeneemt.  
Een gemeenschap zijn maakt blijkbaar verschil. Dat zette me aan het denken… zou je dan 
ook mooiere foto’s gaan maken als je een echt gevoel van verbondenheid hebt met onze 
vereniging? En zou het een echt wij-gevoel ook kunnen leiden tot een nog mooier lustrum 
komend najaar? 
In deze Creatuur lees je in elk geval meer informatie over plannen voor dat lustrum. 
Plannen die alleen kunnen slagen als we er allemaal minstens 1 schouder onder zetten!! 
Op het afgelopen NVN-festival werd bekend gemaakt dat NVN aangesloten is bij de ILCP, 
het internationale verbond van natuurfotografen die zich inzetten voor natuurbehoud. 
Geweldig toch om je daar lid van te weten, en te voelen dat je fotografie een bijdrage kan 
leveren aan behoud van natuur. Zouden we daar niet eens met elkaar een vorm voor moeten 
zoeken? Waar kunnen wij ons voor inzetten… waar moet de publieke opinie en de politiek 
beïnvloed worden om natuur te behouden en hoe kunnen we dat besef laten groeien door 
het maken en gebruiken van beeldmateriaal? 
Zouden we door samen de schouders te zetten onder zo’n project komen tot betere foto’s… 
en zouden we onszelf dan ook verrassen doordat dat blijkt te leiden tot een mooiere wereld? 
Een gedachte om te koesteren?? 
 
 
Jos Hagens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ … Wonderen komen soms wel voor, maar je moet er afschuwelijk hard voor werken…” 
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Verenigingsnieuws 
 
 
Jubileum 25 jaar vnf-nijmegen 
Beste clubgenoten, 
 
Zoals jullie weten bestaat onze vereniging dit jaar 25 jaar. Een mooie prestatie. Uiteraard 
laten we dit niet onopgemerkt voorbij gaan. We zullen het uitgebreid vieren op onze 
jubileumdag. Hierbij willen we jullie alvast op de hoogte brengen van de vorderingen van 
de jubileum commissie en de afspraken welke tot nu toe gemaakt zijn. 
 
Op zaterdag 15 november 2008 vieren we ons 25 jarig bestaan. We gaan dit doen in De Klif 
in Oosterhout. Een locatie welke hier zeer geschikt voor is. Zo is daar onder andere een 
mooie zaal waarin we kunnen genieten van een aantal bijzondere presentaties.  
 
Het programma voor deze dag bestaat tot nu toe uit de volgende sprekers: David Pattyn, 
Edwin Giesbers, Theo Bosboom & Michel Lucas en Jan Vermeer. Maar er zal ook een 
clubpresentatie gemaakt worden met werk van veel leden van onze vereniging. De 
dagvoorzitter is Jos Hagens. 
 
De jubileum commissie is nog op zoek naar 2 extra sprekers uit onze vereniging. Wie deze 
2 sprekers worden zullen we gezamenlijk gaan bepalen op een ‘wildcard’-avond. Dit wordt 
onze verenigingsavond van september. Later hierover meer. 
 
Zoals jullie elders in ons clubblad lezen organiseren we een interne fotowedstrijd waarbij 
we hopen op de beste inzendingen van onze leden. Uiteraard zijn hier mooie prijzen te 
verdienen. 
 
Tijdens de jubileumdag zal een expositie geopend worden met het beste werk van onze 
vereniging. Ook hierover lezen jullie elders meer. 
 
De jubileumcommissie hoopt dat 15 november een bijzondere dag gaat worden. Als je nog 
ideeën of suggesties hebt aarzel dan niet om contact op te nemen met Peter Docters v 
Leeuwen, Pierre Willems, Wilco Dragt, Peter Lagendijk of David Brand. 
 
 
Wildcard avond 16 september 2008 
Voor het jubileum op 15 november zoekt de jubileumcommissie nog 2 extra sprekers voor 
het programma. Hiervoor organiseren wij een avond waarop iedereen die hiervoor in 
aanmerking wil komen een kans krijgt om in 10 minuten zijn of haar beste werk te laten 
zien. 
 
Alle aanwezige leden zullen vervolgens bepalen welke 2 leden mogen spreken tijdens het 
programma van het jubileum. 
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Voorwaarden:  
 

• Je serie of lezing mag niet langer duren dan 10 minuten.  
• Uiteraard ben je bereid om op zaterdag 15 november dezelfde serie te laten zien voor 

een groot publiek in een mooie zaal. 
• Ieder lid van vnf-nijmegen kan meedoen; opgave bij de programmacommissie. 
• Gezamenlijk worden op 16 september de 2 winnaars aangewezen. 

 
De jubileumcommissie 
 
 
Fotowedstrijd VNF Nijmegen 
Naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van de VNF Nijmegen zal er een fantastische 
fotowedstrijd gehouden worden met als hoogtepunt de prijsuitreiking op het festival!! Wij 
(de jubileum commissie) nodigen alle leden uit om zijn beste werk te verzamelen en mee te 
doen met deze wedstrijd. Iedereen kan meedoen op verschillende categorieën te weten 
Landschap, Flora, Fauna, Natuur als kunst en ten slotte Macro.  Er zullen voldoende 
mooie prijzen te vergeven zijn, dus zal dus aanleiding moeten zijn tot een overvloed aan 
deelname. Succes!! 
 
Zie het wedstrijdregelement hieronder: 
 
Wedstrijdreglement fotowedstrijd VNF Nijmegen 
Artikel 1: 
De fotowedstrijd wordt georganiseerd door de fotovereniging VNF Nijmegen.  
De wedstrijd is toegankelijk voor alle leden van de fotovereniging VNF Nijmegen. 
 
Artikel 2: 
De ingezonden foto’s dienen originele werken van de inzender te zijn en mogen niet eerder 
in een wedstrijd bekroond zijn of gepubliceerd zijn in een boek / tijdschrift of iets 
dergelijks.  
 
Artikel 3:  
Elke deelnemer moet een correct ingevuld deelnemersformulier invullen. Hierop zullen de 
namen van de ingezonden foto’s staan die overeenkomen met de bestandsnamen van de 
foto’s. 
 
Artikel 4: 
Onze voorkeur gaat uit naar het aanleveren van bestanden in digitale vorm. Dit kunnen 
zowel gescande analoge bestanden als originele digitale bestanden zijn.  Als dit niet 
mogelijk is kan analoog werk (in overleg) ook aangeleverd worden. Elke inzending zal op 
klein formaat en op groot formaat worden ingeleverd.  
 

• Klein formaat benadert de afmeting van 900 x 600 pixels 72 dpi.  
• Groot formaat benadert de afmeting van 30cm x 45cm 300 dpi. 
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De foto’s worden aangeleverd op jpeg formaat. 
De foto’s kunnen worden ingeleverd bij: 
 

Peter Lagendijk 
  Boshovenstraat 10 

6845KM Arnhem 
 
Artikel 5: 
De sluitingsdatum van de fotowedstrijd is 1 september 2008. Alle inzendingen die na deze 
datum worden ontvangen zullen niet meedoen aan de fotowedstrijd evenals inzendingen 
waarvan geen correct ingevuld deelnemersformulier is ontvangen. 
(het deelnemersformulier zal binnenkort te downloaden zijn van de VNF-nijmegen website:  
www.vnf-nijmegen.nl ) 
 
Artikel 6:  
Deelname aan deze fotowedstrijd houdt in dat de deelnemer het eens is met dit reglement.  
 
Artikel 7: 
De jury bestaat uit een aantal fotografen van de fotovereniging VNF Nijmegen aangevuld 
met een externe fotograaf / externe fotografen. 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
 
Artikel 8:  
De uitslag van de fotowedstrijd zal tijdens het jubileum bekend gemaakt worden d.d. 15 
november 2008 in ‘De Klif’  te Oosterhout.  
 
Artikel 9: 
De wedstrijd wordt gehouden in verschillende afzonderlijke categorieën te weten: 

• Landschap 
• Flora 
• Fauna 
• Natuur als Kunst 
• Macro 

 
Elke deelnemer kan 2 foto’s insturen per categorie. Per categorie zal een eerste en een 
tweede prijs worden toegekend. Over de tien winnende foto’s kan het publiek op 15 
november 2008 een publieksprijs toekennen.  Elke deelnemer mag maximaal 1 prijs winnen 
(exclusief de publieksprijs).  
 
Artikel 10: 
Uitgesloten van deelname zijn: de juryleden.  
 
Artikel 11: 
De organisatie kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke 
schade of verlies van de inzending. (Dia’s zullen moeten worden voorzien van naam.) 
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Artikel 12: 
De inzender verleent de organisatie het recht om de foto’s te publiceren op de website van 
VNF Nijmegen, de foto’s ten toon te stellen tijdens het jubileum en de daaraan gerelateerde 
tentoonstelling. 
 
Een clubserie voor het lustrum….. 
Bij de jubileumcommissie is voor het jubileumprogramma in november gedacht aan een 
VNF-Nijmegen-clubserie. Ik heb dat idee graag opgepakt en ben gaan nadenken over de 
vorm daarvoor. 
Er gaat een gezamenlijke productie komen van VNF-Nijmegen. De inhoud daarvan moet 
een beeld geven van de natuur in het werkgebied van onze vereniging. De meeste tijd zijn 
we toch bezig met onze eigen directe omgeving. 
Vandaar dat ik aan jullie de volgende opdracht wil meegeven: 
Lever 3 beelden aan die gemaakt zijn in je eigen woonplaats (woonplaats hier te 
begrijpen als gemeente waarmee ook de natuur net buiten je woonplaats er toe behoort). 
Dit mogen dia’s zijn en digitale beelden (liefst in een zo hoog mogelijke resolutie). Er zijn 
geen beperkingen wat betreft het onderwerp, maar het zou mooi zijn als tenminste een van 
de beelden een typerend landschap (dus herkenbaar waar het gemaakt is) zou zijn. 
Aanleveren bij Jos Hagens  liefst in mei of juni, maar uiterlijk in september!!! Vele 
wegen leiden naar Rome en zo zijn er ook veel manieren om de beelden bij mij te krijgen: 
de clubavonden (ik zal mijn laptop bij me hebben), mail, postduif of op welke creatieve 
andere manier dan ook. 
Ook zoek ik voor de maand oktober nog enkele mensen die het leuk vinden om samen deze 
serie te maken. Geef je naam even door, dan maken we verdere afspraken. 
Jos Hagens 
 
Nieuwe thema SBB expositie: insecten 
Op dit moment hangt in het Natuurinformatiecentrum van Staatsbosbeheer te Millingen de 
clubexpositie met het thema Watervogels. Het is een mooie en afwisselende expositie 
geworden, waar een flink aantal leden aan heeft bijgedragen. 
  
Het volgende thema is Insecten. Iedereen wordt van harte opgeroepen om hiervoor werk 
aan te leveren, zodat we opnieuw een mooie expositie kunnen verzorgen. In verband met de 
vakanties is de inleverdatum iets vervroegd, inleveren kan tot en met 20 juni a.s.. De 
clubavonden van mei en juni zijn natuurlijk geschikte momenten voor het aanleveren van 
werk. Lukt dat niet, dan kun je de beelden ook toezenden aan of langsbrengen bij één van 
de leden van de tentoonstellingsgroep. 
  
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.  
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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.  

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. 
 
 

Programma VNF-N mei/juni 2008 
 
 
Grote verenigingsavond dinsdag 20 mei 2008  
19:30 uur             Zaal open voor gezelligheid 
20:00 uur             Mededelingen van bestuur 
20:15 uur             Presentatie Michel Lucas over wildfotografie 
20:45 uur             Fotograaf van de maand  
21:00 uur             Pauze 
21:15 uur             Presentatie en bespreking eigen werk 
22:15 uur             Sluiting en opruimen 
 
Grote verenigingsavond dinsdag 17 juni 2008 
19:30 uur             Zaal open voor gezelligheid 
20:00 uur             Mededelingen van bestuur 
20:15 uur             Presentatie Peter Lagendijk over macrofotografie 
20:45 uur             Fotograaf van de maand  
21:00 uur             Pauze 
21:15 uur             Presentatie en bespreking eigen werk 
22:15 uur             Sluiting en opruimen 
 
Praktijkavond Millingerwaard 
Op vrijdagavond 20 juni zullen we gaan fotograferen in de Millingerwaard. Informatie 
over dit gebied vind je op www.millingerwaard.info 
Start:  19.30 uur 
Verzamelen:  Op de parkeerplaats schuin tegenover het Wilderniscafe 
Aanmelden: Bij de programmagroep (David Brand of Peter Lagendijk) 
 
Presentatie Michel Lucas 20 mei 2008: Wildfotografie 
In de afgelopen jaren heb ik me steeds meer toegelegd op de wildfotografie, in het 
bijzonder edelherten. In het begin deed ik er nog allerlei andere soorten natuurfotografie 
naast, het afgelopen jaar steeds minder. Meestal heb ik nu alleen nog maar een camera, een 
telelens en een statief bij me. 
In het begin was ik al heel gelukkig als ik herten zag en kon fotograferen. Maar door er 
vaak op uit te gaan leerde ik steeds beter de gewoonten kennen en de routes die ze volgden.  
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Ik zag steeds vaker wild, en kwam ook steeds meer in de positie om het te fotograferen. 
Toen ik éénmaal een aantal aardige platen had, begon ik me ook steeds meer vooraf een 
beeld te vormen van het soort platen dat ik wilde maken: edelherten in een mooie 
omgeving, bij bijzondere weersomstandigheden, in een mooie houding, met bijzonder 

gedrag en in actie.  
Om dat te bereiken heb ik ook mijn tactiek aangepast. Van 
struinen en besluipen naar stilzitten (onder een camouflagenet) 
en afwachten. Dat leidt regelmatig tot teleurstellingen, maar als 
het goed gaat dan is het ook echt de moeite. 
Naast edelherten vind ik het ook leuk om andere soorten wild 
te fotograferen. Zo heb ik van damherten, reeen, wilde zwijnen, 
hazen en moeflons al aardige platen kunnen maken. Andere 
soorten als das en vos staan nog op mijn lijstje, maar die zie ik 
als projecten waar ik meer tijd in moet kunnen steken.  
Voorlopig heb ik het gevoel dat ik met de herten nog niet klaar 
ben. Ik ben wel zover dat ik jullie graag eens een overzicht van 
mijn werk wil laten zien, en wat meer wil vertellen over wat 
mij zo boeit aan wildfotografie en hoe ik te werk ga. Ik hoop 
jullie te zien op 20 mei! 

 
Michel Lucas 
www.michel-lucas.com 
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Peter Lagendijk over Macrofotografie 
Een paar jaar geleden wist ik nog niets van macrofotografie. Vlak na de aanschaf van mijn 
digitale camera ben ik een keer met Theo wezen fotograferen. Er ging voor mij toen in één 
keer een hele nieuwe wereld open. Met enkele voorzetlenzen was ik wel bekend, maar wat 
je met de macrolens (en ook de extenders, en tussenringen daarbij opgeteld) wel niet kan 
doen…daar had ik nog geen kaas van gegeten. Inmiddels kan ik zeggen dat mijn meeste 
fotowerk ‘macro’ is. Ik probeer hierin ook steeds meer dingen uit. Ik ga de uitdaging aan 
om veel spanning in de foto te krijgen. Dit varieert in insecten maar ook de abstractie 
spreekt mij steeds meer aan. In de presentatie zal ik iets gaan vertellen en uitleggen over 
macrofotografie in het algemeen. Daarnaast zal ik een overzicht geven van mijn macro 
portfolio. 
 

 
 
 
 

De favoriete fotografieplek van………………………… 
Peter Docters van Leeuwen is Terschelling. 
 
Ik moest er enige tijd over nadenken wat mijn werkelijk favoriete fotoplek is. Immers 
overal waar ik natuur tegenkom, zijn mogelijkheden om foto’s te maken. Fotogenieke 
plekken vind je overal. Het is wat je ziet en wat je vast wilt leggen om te bewaren voor later 
en delen met anderen wat een plekje boeiend maakt. 
Terschelling is er voor mij met stip uitgekomen. Buiten de vakantietijden is op dit eiland 
veel rust te vinden. Ook rust in de natuur. In de vakantie periodes, zeker in de 
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hoogseizoenen val je over de mensen. Het eiland biedt een grote verscheidenheid aan 
landschappen op een redelijk kleine oppervlakte. Zoals zee met de mooie stranden, duinen 
veelal met lage begroeiing, als enkele aangeplante bossen. . 
 

 
 
Gelukkig streeft Staatbosbeheer ook op Terschelling naar de natuur meer zijn gang te laten 
gaan. Dit is met name te zien in de bossen van Terschelling, waar tegenwoordig niet meer 
zo snel opgeruimd wordt.  
 

 Een groot deel van 
Terschelling bestaat uit 
polderlandschap. Voor een 
groot deel wordt hier door 
Staatsbosbeheer in overleg 
met de boeren een 
vogelvriendelijk weide 
beheer gepleegd. Dit deel 
beslaat voor een groot deel 
het oostelijk deel van het 
eiland, met aan de 
buitendijkse zijde een zeer 
uitgebreid wadden gebied. 
Op mijn rondzwervingen op 
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het eiland vertoef ik het meest in de polders en langs de wadkant. Voor mij is daar het 
meest te beleven.  
Vogelfotografie heeft op Terschelling mijn voorkeur. Ik verplaats mij regelmatig per fiets. 
Wat mij opvalt is dat met name de weidevogels en de ganzen gewend zijn aan fietsers. Op 
de fiets al fietsend vertonen de vogels totaal geen schuwte. Doch bij stilstand vertonen de 
vogels wat onrust en nemen al lopend wat afstand. Met van de fiets afstappen moet je erg 
rustig en voorzichtig zijn, want dan vertonen de vogels vluchtgedrag. In het voorjaar tijdens 
de baltsperiode verliezen de vogels het grootste deel van hun schuwte. Regelmatig heb ik 
beleefd dat ik weidevogels tot zeer korte afstand kon benaderen. Als ik bezig ben met 
vogelfotografie gebruik ik de gehele dag. Dus ook op momenten dat er redelijk hard licht is. 
Voor landschapsfotografie ga ik vroeg uit de veren om in het ochtendzachtelicht het goede 
plaatje te schieten. Zo ben ik in de herfst een weeklang elke ochtend om zes uur opgestaan 
om de zonsopgang over het wad vast te leggen. Wel heel de week elke dag een zonsopgang, 
maar steeds met een zware wolkenband net boven de horizon. Pas op de laatste dag van de 
week lukte het om de goede foto te schieten. 
De Bosplaat is in het noordelijk gebied van Terschelling te vinden. In het 
vogelbroedseizoen is het grootste deel van de Bosplaat gesloten voor vrije toegang. O.a om 
de lepelaarkolonie de nodige rust te geven. Buiten het broedseizoen is de gehele Bosplaat 
vrijelijk toegankelijk. Daar maak ik gretig gebruik van.  
 
Een andere favoriete plek waar ik graag vertoef op Terschelling is café de Groene Weide, 
maar dat is een geheel ander verhaal. 
 
Voor een volgende aflevering geef ik het stokje graag door aan Pierre Willems. 
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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   Michel Lucas  
                                      Kangoeroestraat 1 
                                     6531 RE  Nijmegen 

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 mei, 17 juni, 16 september 
 
Volgend verenigingsblad 
Het volgende verenigingsblad  verschijnt rond 12 september 2008.  
Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk 29 augustus 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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