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20 november:
Gert vander Flier

                Sfeer

18 december: 
Andrew George
Natuurfotografie dicht bij huis





Programma VNF-N  november & december 2012

20 nevember

20.00 uur Opening en mededelingen
20.10 uur Gert van der Flier

Sfeer, ( composities, vormen en kleuren )
21.00 uur Pauze

21.30  Eigen werk, maximaal 3 beelden per persoon

22.15 uur Opruimen

18 december

20.00 uur Opening en mededelingen

20.10 uur Andrew George
  Natuurfotografie dicht bij huis (aanrader)

21.00 uur Pauze

21.05 uur Eigen werk, maximaal 3 beelden per persoon
22.15uur Opruimen

Presentatie Sfeer (composities, vormen en kleuren ). 

Het is voor mij een voorrecht een presentatie van eigen werk te mogen geven tijdens de

grote clubavond in november 2012.

Trudy, mijn vrouw, zegt dat ik verslaafd ben aan fotograferen. Ik denk dat ze  gelijk

heeft.

Als we in  in de natuur wandelen zie ik steeds composities, vormen, details, lichtspots,

kleurencombinaties e.d. die mij intrigeren en die ik vervolgens, als het maar even kan,

wil vastleggen.

Dat levert in een aantal gevallen mooie resultaten op, maar in evenveel gevallen ook

niet.

Ik wil met mijn manier van fotograferen verder komen dan het alleen maar registreren

van mooie situaties.

Ik probeer altijd de sfeer van een aangetroffen situatie vast te leggen. Een eigen

interpretatie dus.

Macrofotografie is één van de technieken die ik daarvoor inzet bij het fotograferen van

bloemen en andersoortig struweel. Ik doe dit noodgedwongen thuis omdat ik voor dit

soort werk niet op mijn knieen of hurken  kan zitten.
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Voor het vastleggen van andere sfeer beelden, zoals wolken, water, landschap,

structuren en reflecties, zoek ik buiten in de natuur naar details die ik dan met een

teleobjectief of ander objectief vastleg.

Over beide opties wil graag mijn ervaringen kwijt en ook laten zien hoe ik bijvoorbeeld

thuis mijn macrobeelden realiseer.

Mijn presentatie staat dus in het teken van “sfeer; composities, vormen en kleuren” en

ziet er als volgt uit:

Deel 1 / 2 Landschappen en structuren

Ik vertel het een en ander over de manier waarop ik de beelden heb gemaakt.

Dan volgt een Wings Platinum AV over dit onderwerp van ongeveer 7 minuten. 
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Deel  3 Water

Ook hier vertel ik over de manier waarop de beelden zijn gemaakt en daarna volgt een

Wings Platinum AV over dit onderwerp van ongeveer 6 minuten.
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Deel 4  Macro (bloemen)

Ik vertel uitgebreid en met beelden ondersteund hoe ik mijn macrobeelden maak,

onder welke omstandigheden, met welke hulpmiddelen én welke ervaringen ik opdeed.

Daarna volgt de vierde en laatste Wings Platinum AV van ongeveer 6 minuten. 

Het geheel duurt bij benadering 40-45 minuten.

Alle Wings AV presentaties worden door muziek ondersteund

Gert van der Flier
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Natuurfotografie dichtbij huis

Andrew George (1975) is geboren in Nijmegen en opgegroeid in Wijchen.

Tegenwoordig woont hij alweer 13 jaar in Eindhoven samen met zijn gezin. Andrew

heeft een passie voor natuur & fotografie. In de natuur vind hij rust naast zijn 32-urige

werk week als Medisch Instrumentatie Technicus in het Catharina Ziekenhuis

Eindhoven. Andrew is begonnen met fotografie op zijn reizen naar o.a. Ierland en

IJsland. De rust en weidse landschappen trokken hem enorm aan en wilde deze delen

met iedereen die geïnteresseerd was. Vlak daarvoor had hij een basis cursus fotografie

gevolgd op de Fotovakschool om fotografie onder de knie te krijgen en zich op de

juiste manier te kunnen ontwikkelen als fotograaf. Met deze reis ervaringen ging

Andrew ook anders naar de natuur in Nederland kijken en (her)ontdekte de

schoonheid en diversiteit van ons land. Soms zoeken we het te ver weg terwijl het

dichtbij ook mooi is, maar natuurlijk is reizen leuk en een bron van inspiratie. Andrew

ontwikkelde een brede interesse in de natuur van macro tot landschap in en rondom

de natuur in Eindhoven. Op deze manier kan hij veel research doen en goed inspelen

om op de juiste plek op het juiste tijdstip te zijn.  

   7



    8



9 



EIGEN WERK

Na een behoorlijke tijd door drukte op mijn werk niet in staat te zijn geweest om de

clubavonden te bezoeken, kon ik afgelopen september weer eens aanwezig zijn. Een

hele avond ingevuld met “bespreking eigen werk”.  Redelijk gefrustreerd verliet ik eind

van de avond de zaal. Vooropgesteld wil ik aangeven dat mijn gehoorprobleem een

extra belemmering is en dat ik daarvan op clubavonden (zekere omdat het een avond

is na een werkdag) flink last heb. Maar de situatie van die clubavond moet voor veel

mensen (ook zonder gehoorverlies) problemen hebben opgeleverd.

Mijn ervaring van het verloop van de bespreking van het eigen werk:

In veel gevallen was de toelichting door de fotograaf zodanig dat alleen de naast

hem/haar zittende buren het hebben kunnen horen, laat staan verstaan.

Bij veel foto’s werd in het geheel niets uitgewisseld.

De bespreking hield in de meeste gevallen in dat verschillende leden een gesprekje met

elkaar aangingen, wat ook de maker van de foto grotendeels ontgaan moet zijn. Maar

waar ook de andere leden niets aan hebben gehad.

Ik zie drie richtingen voor oplossing:

1. We willen met elkaar vooral kijken naar elkaars werk.  Bij die keuze stel ik voor een

simpel programma te installeren waarin de ingebrachte foto’s kunnen worden geladen

met een vast ingesteld vertoontijd (instelling is dan (beschikbare tijd) : (aantal

ingebrachte foto’s) = stand tijd per foto.

2. We willen van elkaar leren en gebruiken daarvoor  het eigen werk. De bespreking

daarvan vindt dan centraal plaats op een wijze die het iedereen in de zaal mogelijk

maakt om te volgen wat er gezegd wordt.

3. Een combinatie van voorgaande opties. Ieder brengt 1 foto in ter bespreking  en

vervolgens worden  de overige foto’s alleen vertoond.

Voor de bespreking van eigen werk wil ik toch nog even refereren aan een artikel in

een Duits fototijdschrift (verschenen in 2004) onder de titel “Kritik kultivieren”.

Enkele dingen uit dat artikel ter overdenking.

Allereerst is het heel belangrijk het woord ‘kritiek’ niet een negatieve betekenis te

geven maar het te bezien als een persoonlijke opvatting van de toeschouwer op het

werk van de maker.

Kritiek heeft een zakelijke en een emotionele kant.  Van belang is bij het leveren van

zakelijke kritiek rekening te houden met het emotionele effect op de maker van de foto.

Aspecten in het leveren van kritiek

Zakelijke formuleringen verhogen de acceptatie, emotionele opmerkingen moeten als

een persoonlijke opvatting over  de zakelijke aspecten  gaan.

Kritiek heeft altijd de vorm van een “sandwich”: de kritische kanttekening is verpakt

tussen twee positieve opmerkingen.

Wat de maker van de foto met de kritiek doet is geheel aan hem/haar.

Ieder die wil leren, zou moeten leren hoe kritiek te benutten.

Komen tot een bespreking van eigen werk met het doel en allemaal van te leren
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Inbreng bevat zowel iets positiefs als een suggestie ter verbetering en gaat over zaken

die iedereen zou kunnen zien in/aan de foto.

Er vindt geen welles/nietes discussie plaats.

De maker van de foto doet niet mee in de bespreking (tenzij er nadrukkelijk toelichting

gevraagd wordt) en heeft daarmee de ruimte voor zichzelf te bepalen wat er met de

inbreng gedaan wordt.

Tot slot: ook de huidige gang van zaken laten bestaan is een optie. Voor mij zal dat

dan betekenen dat clubavonden alleen gaan bestaan uit het deel voor de pauze

(afhankelijk van de inhoud daarvan).

Jos Hagens
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UFO ?

Nee, het is een prototype van een Foto-drone, voorzien van 3 scanvleugels voor 3D

foto’s. Lekker vanuit je luie stoel thuis foto’s maken in b.v. Noorwegen of Zuid

Amerika.  Helaas zal het nog wel even duren. Welingelichte kringen( Google Earth )

denken aan 2025.



Belangrijke gegevens van VNF-Nijmegen
Bestuur

Voorzitter Hein Valk

Slottuin 1

6642 DC  Beuningen

06-13491885   email: voorzitter@vnf-nijmegen.nl

Secretaris Michel Lucas 
Kangoeroestraat 1

6531 RE  Nijmegen
E-mail: secretaris@vnf-nijmegen.nl

Penningmeester               Hans Crone 
 1ste Colonjes 8 

6562DL   Groesbeek 

E-mail: penningmeester@vnf-nijmegen.nl

Alg. bestuursleden Adri Klaassen Liefke Reurich
Akeleistraat  5 Rijksweg -West

6641 AS   Beuningen  6842 BA  Arnhem

 024 6772251 026-3815995

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 en 18 december

Het volgende verenigingsblad  verschijnt januari  2013.
Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk  31 december inleveren bij de redactie.

Redactie: Pierre Willems en Jos Hagens. 

Redactieadres: redactie@vnf-nijmegen.nl

Overnemen artikelen

Natuurfotoverenigingen mogen artikelen uit dit blad overnemen voor publicatie in hun
eigen verenigingsblad. (bron en auteur vermelden).
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