


 



Voorzetter

NATUUR EN MENSEN…..

Steeds weer wordt er geschreven over de positieve invloed die het verblijf in de natuur op 
mensen kan hebben. In lijn daarmee gaan ook steeds meer mensen er op uit, vaak voor een 
korte wandeling en dan ook nog alleen als het weer het “toelaat”.

Als je daarbij ook nog ziet dat de digitale cameradichtheid momenteel zo is dat er niemand 
meer is die niet minstens 1 digitale camera heeft (varierend van telefoontoestel tot 
professionele spiegelreflex). Je mag aannemen dat het maken van foto’s dus ook heel veel 
in de natuur zal plaatsvinden. Er zijn dus nog heel veel potentiele leden voor onze en 
andere verenigingen… Maar dat terzijde.
Ik verbaas me steeds weer over de wat on-natuur-lijke instelling van grote groepen 
natuurbezoekers. 

Toen Staatsbosbeheer enkele jaren geleden besloot om kadavers van grote dieren voortaan 
ook te laten liggen in de Oostvaardersplassen kwam er veel protest. Zelfs een  uitegebreide 
fotoreportage in Grasduinen over de functie van zo’n kadaver voor de natuur mocht er niet 
aan baten. 
Wandelen is leuk… maar we willen geen dode dieren tegenkomen?

Ik herinner me nog hoe we in onze foto-tentoonstelling in het informatiecentrum in 
Millingen een keer in het hema ‘dood en leven’ een foto van een dode vos hadden hangen. 
Na enkele weken kwam het verzoek die verder weg te hangen zodat restaurantbezoekers op 
weg naar het toilet er niet mee geconfronteerd hoefden te worden.
We eten wel dode dieren, maar willen ze niet zien?

En nu het mogelijk is dat we weer wolven in ons land krijgen….
In de Gelderlander van begin oktober lezen we dat dit best wel eens in het Reichswald (dus 
dicht bij Groesbeek) zou knnen zijn. Natuurorganisatie FREE Nature begint nu alvast 
grensbewoners daarover te informeren. En ze duidelijk te maken dat het sprookje van 
Roodkapje haaks op de waarheid staat.
Zouden volwassen natuurliefhebbers dan toch nog in sprookjes geloven?

Ooit las ik bij een Nederlands schrijver: we hebben geen natuur in Nederland, we kennen 
alleen tuinieren…  Dat kenschetst –lijkt het – de verhouding  van de meeste mensen met 
‘natuur’?

Jos Hagens

“Denk bij elke omgezaagde boom even aan de poten onder je stoel…`
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Algemene Ledenvergadering 2010

DINSDAG 21 DECEMBER  20.00 – 21.00 UUR

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Bestuurszaken

- Terugblik afgelopen jaar

- Begroting 2011

- Verkiezing nieuwe bestuursleden: leden die in het bestuur zouden willen 

plaatsnemen wordt gevraagd zich te kandideren. De huidige bestuursleden 

zijn alle bereid door te gaan, maar evenzeer bereid “plaats” te maken voor 

nieuwe leden.

3. Werkgroepen; verslag en eventueel nieuwe leden

oTentoonstellingsgroep

oRedactie Creatuur

oProgrammagroep

oTechnische groep

oWebgroep

4. Activiteiten komend jaar

a. Zijn er nieuwe wensen

5. Rondvraag

6. Sluiting
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Verenigingsnieuws

Herinnering Contributie
Lieve vrienden en vriendinnen van de natuurfotografie, 

De volgende leden wil ik eraan herinneren dat zij – op 30 oktober 2010 - de contributie 
voor 2010 nog niet betaald hebben en hen uitnodigen dat zo snel mogelijk te doen:

Hans Balendong Theo Bosboom Ben Elbertsen
Bert Faber Serge Joosten Godelieve v d Lande
Erik Lemmen Michel Lucas Ed van Os
Kirsten Schiller Franz Ulrich Cuno Wegman
Gerda Wegman Wim Wilmers

Het bedrag is 30 euro (voor huisgenootleden 25 euro).
Giro 55 85 299 t.n.v. VNF-Nijmegen te Nijmegen

Al vast Hartelijk Dank!
Hans Crone, penningmeester.

Programma VNF-N nov/dec 2010

Grote verenigingsavond dinsdag 16 november 2010
19:30 uur             Zaal open 
20:00 uur             Opening en mededelingen van bestuur
20:15 uur             Presentatie door David Pattyn
21:00 uur             Pauze
21:15 uur             Presentatie en bespreking eigen werk, maximaal 3 beelden per 

persoon
22:15 uur             Sluiting en opruimen
 
 
Grote verenigingsavond dinsdag 21 december 2010
19:30 uur             Zaal open 
20:00 uur             Opening en mededelingen van bestuur
20:15 uur             Algemene ledenvergadering VNF Nijmegen
21:00 uur             Pauze
21:25 uur            Presentatie en bespreking eigen werk, maximaal 3 beelden per 

persoon
22:15 uur             Sluiting en opruimen
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Presentatie David Pattyn
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Sinds het VNF-Nijmegen jubileum in 2008 heb ik op de clubavonden niet zo veel meer 
laten zien. Toch ben ik wel degelijk fotografisch actief geweest. Dicht bij huis ben ik weer 
vaak op stap geweest in de Kampina en de Oisterwijkse Bossen en Vennen. In 2009 heb ik 
me heel erg toegelegd op het fotograferen van reeën en omdat ik nog steeds mijn passie 
voor watervogels heb, ben ik een aantal keer naar Frankrijk gereisd om met mijn drijfhut 
aan de slag te gaan. Dat heeft een aantal mooie momenten opgeleverd in de natuur.
Verder zijn we tijdens gezinsvakanties wat verder gaan reizen en hopelijk is er tijdens de 
presentatie tijd genoeg om nog wat te laten zien van Zuid Afrika en Brazilië.
Te veel om alles aan bod te laten komen maar waarschijnlijk genoeg voor een leuke avond.

De favoriete fotograaf van ….
Edwin Giesbers

Vanaf de beginjaren van mijn natuurfotografie (en dat gaat ver terug!) is onomstotelijk een 
fotograaf mijn absolute favoriet: .Frans Lanting. Geboren (1951) in Nederland maar al snel 
na zijn studie Economie vertrokken naar Amerika. Na een aanvullende studie maakte hij 
daar de omezwaai naar een beroep van natuurfotograaf. Geen slechte beslissing! Naast 
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talloze artikelen voor National Geographic produceerde hij prachtige boeken als ‘oog in 
oog’, ‘jungles’ en ‘Pinguins’.
Natuurlijk kan ik genieten en inspiratie opdoen van het werk van veel andere fotografen. 
Vaak hebben deze fotografen een bepaalde specialiteit zoals macrofotografie, 
landschapfotografie, sfeerfotografie of zwart/wit fotografie. Maar deze man beheerst 
misschien wel alles. Van opvallende dichtbij opnamen van reptielen, amfibieën en insecten, 
indringende vogel en zoogdierbeelden tot magnifieke landschappen. Elk onderwerp heeft 
de kenmerkende Lanting-kwaliteit. Daarnaast maakte hij deze beelden in elk denkbare 
omgeving: van de vochtige hete tropen tot in de ijzige kou van Antarctica. 
David Doubilet ‘de beroemdste onderwaterfotograaf van National Geographic’  zij eens 
over hem: ik ben blij dat hij niet/nauwelijks onder water fotografeert. En ja zijn weinige 
onderwaterbeelden zijn dan ook toppers. Naast de gave om met foto’s een verhaal te 
vertellen heeft Lanting ook nog een de gave om meer creatief en indringend beeld te 
maken. Nieuwe inflitstechnieken, beweging, opvallende camerastandpunten, camera-traps, 
etc. Lanting paste het als een van de eerste in de jaren 70 en daarna toe met ook nog zeer 
krachtig beeld als eindresultaat. Zagen we in de natuurfotografie  de laatste jaren wat meer 
beeld van dieren in beweging met langzame sluitertijd (om zo dynamiek te creëren), 
Lanting maakte dit soort beelden al  20 jaar geleden. Zo ook het tegenwoordig zo veel 
geroemde “dier in landschap” i.p.v. meer portretbeeld, Lanting maakte ze al vele tientallen 
jaren lang. En dan niet zo maar in een wat saai landschap. Denk bijvoorbeeld aan zijn 
beroemde beeld van baltsende albatrossen in een onwaarschijnlijk mooi landschap. 
Daarnaast waren ook die strak ingekaderde portretten van ongekende schoonheid en was 
het (althans voor mij) alsof je in de ziel van het dier keek. Denk aan bijvoorbeeld aan het 
Poema-portret op de voorkant van zijn boek ‘oog in oog’. Gemaakt in gevangenschap, 
overigens! En ja Lanting schroomde dus ook niet om mooie portretten in gevangenschap te 
maken. Vaak beeld wat niet mogelijk was om te maken in de “echte” natuur. 

Voor het draagvlak van natuurbescherming heeft Lanting tientallen jaren lang met zijn 
beelden ontzettende veel bijgedragen. Voorbeeld: ooit kreeg Lanting een opdracht om het 
relatief  (op fotografisch gebied) onbekende maar ernstig bedreigde Madagaskar voor 
National Geographic te fotograferen. Vele maanden lang werkte hij daar, soms in gebieden 
waar nog nooit een blanke was geweest. Dankzij de impact van zijn beelden in het National 
Geographic Magazine, boeken en andere media werden toen eindelijk belangrijke 
beschermende maatregelen genomen om de natuur in Madagaskar voor verdwijning te 
behoeden. 

Internationaal wordt Lanting gezien als een van de beste natuurfotografen van de wereld, 
misschien wel de beste. Helaas hebben we in Nederland in het tijdschrift Grasduinen de 
laatste jaren weinig tot geen beeld meer van hem mogen zien. Natuurlijk liggen hier andere 
oorzaken aan  ten grondslag dan de kwaliteit van zijn beelden. Jammer!
Voor een van de oudste Nederlandse fototijdschriften ‘Cameramagazine” ga ik binnenkort 
voor iedere uitgave een zeer uitgebreid artikel/portfolio maken dat is gewijd aan iedere keer 
een andere natuurfotograaf. Hiervoor ga ik dus opzoek naar zeer goede fotografen en/of 
nieuw talent…wie weet wel een nieuwe “Lanting”. Houd dus de magazine in de gaten.
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Tot slot:
De art director van National Geographic in Amerika  zei eens over Frans Lanting:
‘Hij heeft de hersens van een wetenschapper, het hart van een jager en de ogen van een 
dichter.’
Dit omvat voor mijn gevoel alles over Lanting in een zin en ik kan het zeker niet mooier 
verwoorden.
 
Kijk en geniet: www.lanting.com

De pen wil ik graag doorgeven aan Mart Smit.
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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

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: 16 november, 21 december

Volgend verenigingsblad
Het volgende verenigingsblad  verschijnt rond 10 januari 2011. 
Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk 30 december inleveren bij de redactie.
Redactie: Gerard Burgers 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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