


 



Voorzetter

Digitaal en hypes…

De digitale fotografie heeft zo ongeveer alles in onze hobby veranderd. Daarom toch nog 
maar even terug in de geschiedenis (ook al is het nog maar een geschiedenis van enkele 
jaren..).

Als diafotograaf nam je voldoende filters mee omdat er maar een moment was om de foto 
goed te kunnen maken: het moment waarop je op de ontspanknop drukte. En dat betekende 
niet alleen goed kijken en de juiste uitsnede  en beeldopbouw bepalen, maar ook het effect 
van het licht en het contrast goed bekijken. En daarop met de juiste filterkeuze reageren.
Na dat moment van het indrukken van de ontspanknop was er weinig te beïnvloeden. Je 
kon bij het inleveren van de diafilm nog een forceeraantekening meegeven (maar dat gold 
dan meteen voor alle 36 opnames..). 
En dan begon het spannende afwachten tot de diafilm terug kwam van het laboratorium. Na 
het inramen was het zaak de beelden goed op e slaan,want er was er maar een van. Kopieën 
van die ene dia kon je (laten) maken aar leverde altijd een behoorlijk kwaliteitsverlies op.

En nu? We kunnen nog buitengewoon veel met de originele opname en lijken bijna zover te 
zijn dat vrijwel alles nog te beïnvloeden is.  Photoshop CS5 lijkt weer meer te kunnen en 
CS6 zal al wel achter de schermen in voorbereiding zijn met nog meer…
En je moet elk bestand toch minstens twee, liefst drie keer ergens opslaan, want je weet 
maar nooit. Geen probleem want de prijs van digitaal geheugen is de afgelopen jaren een 
factor 10o gedaald (je betaald nu voor een terabyte wat je in aanvang voor een megabyte 
betaalde)

Ik herinner me nog dat een keer onze hele voorraad dia’s door de plank zakte en er 
honderden dia’s op een berg lagen. Gelukkig wel allemaal genummerd dus het was uit te 
zoeken. Dat er daarbij nogal wat dia’s een kras hadden opgelopen, was erg jammer. Maar je 
kon niet anders dan dat accepteren.
Tegenwoordig hoeft een harddisk-crash al geen onoverkomelijke ramp meer te zijn en laten 
zich zelf gewiste beelden nog terug halen…

Toch wil ik vooral plezier beleven aan het buiten zijn en van de natuur genieten.  En het 
fotograferen helpt me om goed te kijken. Alle tijd die ik voor de computer door moet 
brengen is en slotte tijd die ik niet buiten kan zijn….

Jos Hagens

“…Als een man een tijger vermoorden wil, noemt hij dat sport. Als een tijger hem 
vermoorden wil, noemt hij het bloeddorstigheid…”
(George Bernard Shaw)
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Verenigingsnieuws

Clubleden opnieuw succesvol bij internationale fotowedstrijden
2010 is nog pas een paar maanden onderweg en toch hebben leden van de VNF-Nijmegen 
inmiddels al meer dan 10 prijzen in de wacht gesleept bij internationale fotowedstrijden, 
waaronder een aantal 1e plaatsen. Dat belooft dus nog wat voor de rest van het jaar! 
Hieronder een overzicht. Alle winnende foto’s kunnen worden bekeken op de genoemde 
websites.
 
Glanzlichter
De Duitse natuurfotowedstrijd Glanzlichter bestaat al meer dan 10 jaar en kent ieder jaar 
een toenemend aantal deelnemers: dit jaar 1.032 fotografen uit 34 landen, die gezamenlijk 
meer dan 15.000 foto’s hebben ingestuurd. Maar liefst 4 clubleden vielen dit jaar in de 
prijzen: Wilco Dragt won de categorie ‘vogels’ en had daarnaast nog een highly 
commended in de categorie ‘ijs’. Paul van Hoof was winnaar in de categorie “On the sky 
above us’. David Pattyn en Theo Bosboom scoorden allebei een highly commended, in 
respectievelijk de categorie ‘landschappen’ en ‘planten’. Zie http://www.glanzlichter.com/
 
Asferico
De Italiaanse Asferico fotowedstrijd kent dit jaar pas zijn 4e editie, maar kan zich 
verheugen in een snel toenemende bekendheid en populariteit bij zowel profs als fanatieke 
amateurs. Ook hier heeft de club goed gescoord, evenals vorig jaar. Theo Bosboom was 
goed voor maar liefst 4 prijzen, te weten een 1e plaats en een highly commended in de 
categorie “vormen en lijnen’, een 2e plaats in de onderwatercategorie en een 3e plaats in de 
categorie ‘zoogdieren’. Het bijwonen van de prijsuitreiking in Venetië ging helaas niet door 
vanwege de vulkaanuitbarsting in ijsland. Ook Edwin Giesbers viel in de prijzen: een 
highly commended in de plantencategorie. Zie www.asferico.com.
 
Nature’s best backyard
David Pattyn wist ook bij de Amerikaanse natuurfotowedstrijd Nature’s best backyard, 
georganiseerd door Nature’s best magazine, een prijs in de wacht te slepen. De wedstrijd is 
in Europa wat minder bekend dan in de VS, maar het niveau van de winnende beelden is 
altijd erg hoog. Zie www.naturesbestphotography.com (op het moment van het schrijven 
van dit stukje stond de uitslag nog niet online).
 
Overweeg je ook een keer mee te doen aan een dergelijke fotowedstrijd?, vraag dan gerust 
aan een van de genoemde leden hoe dat in zijn werk gaat en waar je op moet letten. Denk 
eraan dat bij dit soort fotowedstrijden (anders dan bijvoorbeeld bij de Grasduinenwedstrijd) 
de originele raw files worden opgevraagd als je in de finale komt, waarmee gecontroleerd 
wordt wat je aan een foto hebt bewerkt.
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Nieuwe thema’s SBB expositie
We hebben jullie even in spanning laten zitten, maar kunnen jullie nu berichten dat het 
nieuwe thema voor de SBB expositie ‘bloemen’ is. We hebben gekozen voor een 
makkelijk thema, zodat de drempel voor deelname laag is. We kijken uit naar jullie 
bloemenfoto’s: het mogen bloemenvelden zijn of close ups, bijzondere bloemen of 
alledaagse bloemen en registratiebeelden of spannende, creatieve beelden. Als de foto maar 
voldoet aan de  technische eisen en de aanleverspecificaties (zie voor een uitgebreide 
beschrijving Creatuur september 2009, te raadplegen via de website www.vnf-nijmegen.nl) 
en als de foto maar gemaakt is in het Gelderse Poort gebied, of daar in elk geval gemaakt 
had kunnen zijn (omdat de soort er ook voorkomt).

De deadline voor het aanleveren van de foto’s voor het thema ‘bloemen’ is 1 juli 2010.

Het daarop volgende thema is ‘het weer’. De inleverdatum hiervoor is 1 november 2010.

Aan SBB zijn ook nog de volgende thema’s voorgelegd: jong leven, langs de dijk, 
watervogels, insecten, mens en natuur/beheer door SBB, groen en zwart wit. Het is 
mogelijk dat groen nog wijzigt in een andere kleur, omdat SBB dat thema op het eerste 
gezicht niet zo aansprekend vond.  De volgorde van deze overige thema’s zal later dit jaar 
worden vastgesteld. Sommige van de thema’s zijn overigens in het verleden al eens 
gekozen. Dat vormt geen bezwaar, omdat dat in het algemeen al minstens een aantal jaren 
geleden is, omdat de thema’s breed genoeg zijn en omdat we inmiddels weer veel nieuwe 
leden hebben.

Als jullie nog vragen hebben, neem dan contact op met één van de mensen van de
tentoonstellingsgroep: Pauline van Marle, Dirk Saltzherr, Paul van Hoof, David Pattyn en
Theo Bosboom. Of stuur een mailtje naar tentoonstellingsgroep@vnf-nijmegen.nl

Theo Bosboom

Programma VNF-N mei/juni 2010

Grote verenigingsavond dinsdag 18 mei 2010
19:30 uur             Zaal open 
20:00 uur             Mededelingen 
20:15 uur             Presentatie door Edwin Kats 
21:00 uur             Pauze
21:15 uur             Fotograaf van de maand 
21:25 uur             Presentatie en bespreking eigen werk
22:15 uur             Sluiting en opruimen
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Grote verenigingsavond dinsdag 15 juni 2010
19:30 uur             Zaal open 
20:00 uur             Mededelingen van bestuur
20:15 uur             Presentatie door Gerard Burgers
21:00 uur             Pauze
21:15 uur             Fotograaf van de maand 
21:25 uur             Presentatie en bespreking eigen werk
22:15 uur             Sluiting en opruimen

Presentatie 18 mei: Wie ben ik?
Edwin Kats, 36 jaar, getrouwd en vader van 2 kinderen. Al mijn hele leven woon ik op de 
Veluwe, omringt door bossen, heide, zandverstuivingen en water.  De bossen hebben mij 
altijd al geïnspireerd en als klein ventje kon ik uren dwalen.  Eerst zonder, maar later met 
camera.

De bossen lijken iedere dag te veranderen. De dieren verplaatsen zich, gestuurd door de 
windrichting. Iedere dag is anders en dat maakt het zo bijzonder. 
Ook de uitgestrekte rietlanden langs de Randmeren zijn erg interessant. Struinen door het 
riet geeft mij dezelfde kick als struinen door de dichte dennenvakken of beukenbossen. 
Soms krijg je zelfs het gevoel dat je alleen kunt zijn in dit overbevolkte landje.
Mijn werkwijze kan het best worden omschreven als eentje van langdurige projecten. 
Vooraf maak ik de plannen in mijn hoofd en probeer ze daarna te verwezenlijken.  Mijn 
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werkwijze vraagt veel voorbereiding.  Windrichting, stand van de zon, achtergrond etc 
neem ik mee bij het zoeken van een geschikte plek om een schuilhut neer te zetten.  
Soms merk ik dat ik wat te ver ga of wordt dit door vrienden duidelijk gemaakt als ze 
zwijgend nee knikken. 
Maar wat is eigenlijk ‘te ver’ gaan?

Wat zijn de regels binnen de natuurfotografie en wie bepaalt die? Zijn er gedragscodes en 
krijg ik straf als ik ze overtreed?  Wat is acceptabel en wat niet?  Wanneer verstoor ik en 
hoe zie ik dat?
De laatste jaren zijn de aantallen fotografen gestegen en allemaal willen ze een plaatje van 
de natuur maken. Opeens zijn het allemaal natuurfotografen met kennis van (natuur)zaken. 
Wat ik wel mag, mag jij niet. Ik was hier eerder dus het is mijn plekje. 

Met name de laatste jaren heb ik wat gelazer in de tent veroorzaakt. Achteraf gezien zijn 
het altijd dezelfde mensen geweest, maar toch…….
Graag wil ik (vanavond) met jullie praten over ethiek binnen de natuurfotografie. Aan de 
hand van wat praktijkvoorbeelden wil ik jullie meenemen in mijn werkwijze, waar mijn 
grenzen liggen en hoe ik er over denk.
Natuurlijk ben ik zeer benieuwd naar jullie mening en ik hoop van harte dat het tot 
interessante discussies zal leiden.
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Presentatie 15 juni
De fascinatie voor fotografie begon in mijn vroege jeugd met een plastic Agfa cameraatje 
met 126-film (ken je 'm nog?). Het beeld was vierkant en bij de afdruk kreeg je als bonus 2 
kleine fotootjes bijgeprint. Meestal in zwart/wit, kleur was immers een stuk duurder. Later 
kon ik de Ilford camera van mijn vader lenen, de eerste ervaring met 35mm. Hier kwam in 
een latere fase het zelf afdrukken in de doka bij, de geur van fotochemicaliën kan ik met 
gemak oproepen.......

Inmiddels heb ik van fotografie mijn beroep gemaakt. Alweer zo'n jaar of 9 fotografeer ik 
voor kranten, vakbladen, tijdschriften en bedrijven. Aan natuurfotografie kom ik wat 
minder toe en als ik zie wat voor geweldige natuurfoto's anderen maken, durf ik eigenlijk 
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nauwelijks te zeggen dat ik aan natuurfotografie doe.  Bovendien hou ik er ook van om 
culturele, sfeervolle elementen in beeld te brengen, b.v. een kerk, kasteel, molen o.i.d. 
Mijn natuurfotografie is meer incidenteel, 'voor de vuist weg' en niet projectmatig of onder 
een duidelijke noemer te plaatsen. Landschappen, bloemen, macrofotografie hebben met 
name mijn aandacht.  Ik zoek altijd naar een bepaalde sfeer waarin kleur, vorm en licht 
toegevoegde waarde hebben. 

De laatste jaren ben ik ook bezig met panoramafotografie, d.w.z. meerdere foto's stitchen 
tot 1 foto. Meestal doe ik dit handmatig, omdat de softwareprogramma's die hiervoor 
beschikbaar zijn óf niet voldoen óf gecompliceerd werken. In het laatste geval moet het 
beeld volgens strenge normen opgenomen zijn om alles in een latere fase geautomatiseerd 
te kunnen verwerken. Om het beeld volgens deze normen op te kunnen nemen zijn 
hulpmiddelen beschikbaar die je op een statief kunt zetten. Via een soort instelslede kun je 
de camera bewegen vanuit het optisch middelpunt van het objectief, een strikte voorwaarde. 
Ik beschik nog niet over deze hulpmiddelen, wellicht later.

Rondom mijn woonplaats Velp zit ik aan de rand van de Veluwezoom, een paar kilometer 
de andere kant op sta ik middenin het rivierengebied met o.a. de Havikerwaard.  Vooral de 
grens tussen verschillende seizoenen vind ik mooie momenten om te fotograferen. Het 
begin van de lente is altijd weer boeiend. Een periode waarin iedere boom zijn eigen groene 
of minder groene kleur krijgt, in de zomer heeft alles ongeveer dezelfde kleur. Het 
frisgroene blad van een beuk in de lente is altijd weer een feest om te ervaren. 
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Voor mijn presentatie zal ik alle 'losse' foto's zoveel mogelijk tot één geheel brengen, een 
verzameling foto's die ik in de afgelopen jaren heb opgebouwd. Wellicht komt er zelfs nog 
een plaatje uit het analoge tijdperk voorbij. 

Praktijkochtenden
We gaan weer beginnen met een aantal praktijkochtenden, zowel in mei als in juni!
Praktijkochtend zaterdag 22 mei, kasteel Middachten, De Steeg, Wilco Dragt
Rondom kasteel Middachten is in het voorjaar een zeer uitbundige (stinze)flora te vinden. 
Het begint in maart al met de Boerenkrokus en het Sneeuwklokje. Het is een locatie om 
vaak naar terug te gaan. Op deze praktijkochtend wil ik jullie het gebied laten zien en 
kijken wat er nog aan flora staat.
Praktijkochtend zaterdag 19 juni, de Blauwe Kamer, Rhenen, Arwin Bos
De Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat langs de Nederrijn en vormt een onderdeel 
van project Noordoever Nederrijn. In 1992 is een deel van de zomerdijk afgegraven met als 
gevolg dat de Blauwe Kamer regelmatig overstroomt. Deze toegenomen ‘rivierdynamiek’ 
geeft het landschap vorm en heeft grote invloed op de vegetatie. Er ontstaan bloemrijke 
graslanden met soorten als kruisdistel en kattedoorn, er ontwikkelen zich moerassen en op 
diverse plaatsen groeit inmiddels wilgenbos (ooibos). Het rivieroeverreservaat is een 
uitstekend leefgebied voor vogels als visarend, ijsvogel, kwartelkoning, aalscholver en vele 
soorten steltlopers en ganzen. In de strangen en geulen wemelt het van de vissen. Ook zijn 
runderen (galloways) en paarden (koniks) ingezet die met hun begrazing het landschap 
mede bepalen.
Arwin komt hier regelmatig en hij zal ons in “zijn” gebied de weg wijzen.

De favoriete fotograaf van ….
Serge Joosten

Vooraf: waarom deze bijdrage van Serge en niet die van mij…. Mijn agenda zat zo 
boordevol afgelopen tijd en Serge gaf aan al een bijdrage nagenoeg klaar te hebben. 
Daarom deze volgorde. De volgend komt van mij. Jos 

De titel van dit katern levert iedere keer hetzelfde antwoord; die is er niet.
Natuurlijk maak ik daar in beginsel geen uitzondering op.
Dat doe ik niet omdat we met De favoriete fotograaf impliciet een natuurfotograaf 
bedoelen.
En daar zijn er velen van, en ook nog eens heel veel goede!

Maar omdat ik per definitie atypisch ben benader ik deze vraag ruimer. Gewoon omdat ik 
het oprecht zo voel.

Er is voor mij een man die met kop en schouders Dé fotograaf is. Een man uit Amerika. 
Een man wiens leven geheel in het teken staat van het vastleggen van hoop en wanhoop, 
van drama en geluk, van passie en moed. Een bescheiden man en een integere man.Bezeten 
van zijn missie en daardoor partner -en kinderloos. Als hij een foto maakt klopt hij. Altijd. 
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Je herkent ze ook direct, ik haal ze er ook meteen uit.

Deze man heet James Nachtwey.

Deze oorlogsfotograaf is mijns inziens de verpersoonlijking van alles waar fotografie om 
draait; registratie, emotie, lef en inzet, vernieuwend en de kracht om de wereld te tonen in 
al zijn gruwelijkheden en ook het drama waarin velen leven. Foto`s van Nachtwey maken 
de pen volledig overbodig.
Zijn stijl kenmerkt zich door meestal zwart-witte, vaak grofkorrelige en perfect gestileerde 
beelden. De compositie is altijd perfect. Bijna alle opnamen worden dichtbij het onderwerp 
met groothoek gemaakt. Rwanda, Bosnië, Tsjetsjenië, 9/11, AIDS epidemie, hongersnood 
enz. enz. hij was erbij. Ik daag een ieder uit eens te kijken op www.jamesnachtwey.com. Je 
zult zien dat je veel herkent en nu weet wie de maker is.

Van deze fotografie naar waar het hier omgaat is niet zo`n hele grote stap.
De mooiste opnamen van dier en landschap zijn degenen die ‘pakken’. Dat doen ze als je 
een jagende leeuw ziet die net in een hertje bijt, vechtende haviken op een dode haas, 
snuivende Muskusossen bij –40 graden, een slang die een muis opeet. En ook desolate 
landschappen, vreemde structuren, vergankelijkheid en aparte fenomenen zijn fascinerend. 
Dat zie je ook wel terug in de keuzes van mijn voorgangers. Er is dus een collectieve 
smaak!

Natuurfotografie is niet de moeilijkste fotografie. Dat maken we onszelf wijs. Zeker; het 
vereist veel kennis, doorzettingsvermogen, passie, creativiteit en liefde voor de natuur en 
dat bagatelliseer ik ook niet. Er valt echter veel te leren van andere vormen van fotografie.
De randvoorwaarden heb je bij natuurfotografie wellicht het meest nodig ten opzichte van 
andere fotografie, maar natuur is wél overal en vaak zijn de mooiste platen dichtbij huis 
gemaakt. We weten het allemaal; de foto is al af in je hoofd maar nu het daadwerkelijke 
moment nog.

Als fotograaf heb ik een brede interesse in alle fotografie maar ik beoefen zelf 
(tegenwoordig) alleen nog maar natuurfotografie. Dat ligt me het meest en komt ook direct 
voort uit mijn liefde voor natuur, ik vertoef daar het liefst en houd niet zo van steden en 
musea. De natuur is mijn schouwburg, mijn metropool en mijn levensruimte. Dát wil ik 
terugzien in mijn eigen werk en bij anderen. 
Omdat het hier niet over mijn leven gaat maar over wat ik nou mooi vind wil ik eerst eens 
dichtbij huis blijven om mijn voorkeuren op het papier te zetten.

We beschikken in Nederland over vele goede fotografen en het lijkt niet zo salonfähig om 
deze te noemen. Heeft te maken met calvinisme en angst voor slijmen of zo.
Kijk nu eens naar onze eigen mensen…..Edwin, David, Theo, Wilco, Ad…kanjers. En dan 
wat verder: de nestor van de Europese wildfotografie Fred Hazelhoff. Jan Vermeer, Martin 
Kers, Frans Lanting, Jasper Doest, Marco de Paauw..de lijst is schier eindeloos. Waarin een 
klein land heel groot kan zijn!
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Dat gezegd hebbende wordt toch een beetje verwacht –een van- de besten te noemen. Ik 
ben daar stiekem ook altijd wel benieuwd naar hoe anderen dat beleven. We gaan naar het 
buitenland toe.
Ik denk dat ik me het meest aangetrokken voel tot het werk van Vincent Munier en Stefano 
Unterthiner. Beide heren maken steeds weer iets verrassends van soms algemene 
onderwerpen. De stijl is nieuw en afwijkend…atypisch zeg maar.

Munier bevalt me nog het meest, zijn prachtige series van Dovrefjell, Kamtchatka, Ethiopië 
en Japan zijn buitengewoon indrukwekkend.

Maar eigenlijk blijft het een onmogelijke taak de besten te noemen. Hoeveel ken ik er nog 
niet? Hoeveel sites moet ik nog doorworstelen?
Wat mooi is voor de een, is lelijk voor de ander en dat maakt het logischerwijs onmogelijk 
eenduidig te stellen wat het beste is.

Ik wil besluiten met het verankeren van de trots die we moeten hebben op ‘onze’ fotografen 
want sommigen van hen zijn zo ontzettend goed dat ik net zo goed hen meer had kunnen 
benadrukken. Maar dat heb ik niet gedaan. Gewoon omdat ik niet wil slijmen..

Ik geef graag de ganzenveer door aan onze Jos die zo goed was mij voor te laten.
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Belangrijke gegevens van VNF-Nijmegen
Bestuur
Voorzitter    Jos Hagens

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

Secretaris Michel Lucas 
                                      Kangoeroestraat 1
                                     6531 RE  Nijmegen

E-mail: secretaris@vnf-nijmegen  .nl  

Penningmeester       Hans Crone 
Danielsweg 31 
6543 RB Nijmegen 
024-3778885   E-mail: penningmeester@vnf-nijmegen.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:  18 mei, 15 juni, 21 september

Volgend verenigingsblad
Het volgende verenigingsblad  verschijnt rond 16 september 2010. 
Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk 3 september inleveren bij de redactie.
Redactie: Gerard Burgers, Inge Hagens en Jos Hagens. 
Redactieadres: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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