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De Voorzetter – September 2013

De tijd van het jaar

De zomer is voorbij het nieuwe seizoen begint. De zomer is de tijd waarin

vele foto’s gemaakt worden en voor velen zelfs het moment om foto’s te

maken. In de vakantieoorden zijn nieuwe dingen te zien en dat intrigeert en

inspireert. Met een camera kan dat vastgelegd worden als herinnering. De

foto’s zijn daarmee een herinnering aan de speciale vakantiemomenten.  

Voor de natuurfotografen is de zomer niet het seizoen bij uitstek om te

fotograferen. De bloemen zijn verwelkt, het weer is stabieler en alleen aan

de randen van lange dagen is er zacht licht. Dat betekent niet dat er geen

interessante foto’s te maken zijn, maar dat het lastiger is om de

omstandigheden mee te hebben. Als de omstandigheden meezitten kan dat

wel tot spectaculaire beelden leiden, zoals bij bijv. onweer.

De komende periode van herfst is een tijd dat er veel verandert in de natuur

en dat zal zeker intrigerende en inspirerende lokaties en momenten

opleveren. Een mooie tijd om weer vele foto’s te maken.  

Hein Valk
 

OPROEP !!!

DE TENTOONSTELLINGSGROEP  zoekt twee leden die het team willen komen

versterken. Aanmelden bij Adri Klaassen of het bestuur.

DE KASCOMMISSIE  heeft nog één lid nodig die samen met Hans Crone de

jaarlijkse kascontrole doet. Aanmelden bij Marcel Gutter of het bestuur.

Natuurlijk is er op ander gebied ook genoeg binnen de vereniging te doen om

de vereniging draaiende te houden. Informeer eens bij het bestuur of

commissieleden op welke manier jij je bijdrage zou kunnen leveren. 
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Programma VNF-N  mei - juni

17 september 20.00 uur Opening en mededelingen
20.10 uur Tim Hofmeester, Runde
21.00 uur Pauze
21.05 uur Eigen werk, maximaal 2 foto’s per persoon
22.15uur Opruimen

15 oktober 20.00 uur Opening en mededelingen
20.10 uur Paul van Hoof, orchideeën en witte natuur
21.00 uur Pauze
21.05 uur Eigen werk, maximaal 2 foto’s per persoon

  22.15 uur Opruimen

Runde, meer dan een vogeleiland. ( Tim Hofmeester 17 september )
Runde, een eiland voor de Noorse kust vlakbij Ålesund, staat bij Nederlanders vooral
bekend als een vogeleiland. Dit is niet vreemd, aangezien er jaarlijks vele toeristen naar
Runde komen om de zeevogels te zien, met als hoofdattractie de koddige
papegaaiduikers. Runde heeft echter veel meer te bieden voor de natuurfotograaf. Zo
zijn er enkele mooie landschapstypes te vinden, met ieder zijn eigen bijzondere flora.
In juni 2013 hebben mijn vader (Ronald) en ik de veelzijdigheid van Runde
gefotografeerd, van de typisch Noorse haven, via de prachtige rotskusten naar het
hoogveenplateau en de kliffen waar de zeevogels broeden. Runde is een prachtige
locatie voor een fotovakantie, en dat wil ik u graag laten zien op de clubavond van
september.
Hopelijk tot dan!
Tim Hofmeester

Runde, haven kliffen
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Kust van Runde

Scholekster

Zevenster

Tim Hofmeester



15 Oktober, Paul van Hoof  Orchideeën en witte Achtergronden

Afgelopen seizoen heb ik me onder meer met twee projecten bezig gehouden waar ik
over wil vertellen. Beide heb ik veelal gecombineerd en zijn net even anders dan jullie
van mij gewend zijn.

Orchideeën

Orchideeën heb ik in het verleden wel vaker gefotografeerd, maar meestal was dat
‘gewoon’ registrerend. Het zijn sowieso vaak al aansprekende en mooie bloemen. Dit
voorjaar heb ik me voorgenomen meer uit dit onderwerp te gaan halen. Enerzijds
wilde ik graag een groter aantal soorten aan m’n archief toevoegen, maar dat was zeker
niet de enige motivatie. Ik wilde ook vooral mooie foto’s maken met mooi licht of
andere omstandigheden. Dat vergt vaak extra voorbereiding. Op de eerste plaats zul je

mooie exemplaren moeten zoeken. Bij
voorkeur staan ze redelijk vrij zodat je mooi
kunt isoleren met een rustige achtergrond.
Maar als je de opkomende of ondergaande
zon wilt benutten liggen de eisen aan de
standplaats nog hoger. 

Uiteindelijk heb ik dit jaar 30 soorten
orchideeën gefotografeerd. Dat heb ik in
Nederland gedaan, maar ook in Frankrijk.
Verder ben ik er speciaal voor naar Zuid-
België en de Eifel gegaan. Gebieden die
bekend staan om hun orchideeënrijkdom.
Het heeft een aardige serie beelden
opgeleverd, van registrerend, via mooi
licht naar creatief.    6



Witte achtergronden

Een ander ding waar ik dit jaar mee ben begonnen is niet zozeer een onderwerp, maar
meer een techniek: het gebruik van witte achtergronden. Dan niet zomaar een witte
achtergrond, maar geheel schaduwloos, zodat het onderwerp geheel vrij komt te staan.
De ultieme vorm van isoleren. De techniek is bedacht door Niall Benvie en bekend
geworden in het project ‘Meet your Neighbours’. Google er maar eens op.
Het ziet er strak en steriel uit en het detail is enorm. Het ziet er uit als studio-
opnamen, maar dat hoeft helemaal niet. Het mooie is dat de techniek in het veld te
gebruiken is. Planten hoef je niet te plukken.
De beelden zijn los al mooi om te zien, maar bieden ook allerlei mogelijkheden in de
nabewerking.

De avond zal te kort zijn om uitgebreid op de
techniek in te gaan, maar ik zal een aantal
voorbeelden laten zien. Ik heb de methode
uitgebreid toegepast op orchideeën en andere
planten, maar ook op allerlei dieren zoals insecten,
kikkers, slangen en zelfs vissen.

Tot ziens op de clubavond van oktober,
Paul



Foto’s  geëxposeerd bij de huisartspraktijken.

Vorige maand zijn er weer nieuwe foto’s opgehangen bij de huisartsenpraktijk
“Füssenich en Dral” in Groesbeek. Het onderwerp van deze tentoonstelling is “het
Nederlands Landschap”.
Eind november gaat deze serie naar de huisartsenpraktijk “Hazenkamp” en komen er
in Groesbeek foto’s met als thema Insecten te hangen.
Deze tentoonstelling bestaat uit bijdragen van: 

Gert van de Flier,

Hein Valk, 

Helma Groenen,

Michel Lucas,

Pauline van Marle,

Pierre Willems,

Adri Klaassen.





Samenstelling bestuur en werkgroepen

Bestuur VNF-Nijmegen per 17-01-2013

Voorzitter
Liefke Reurich Secretaris
Marcel Gutter Penningmeester
Adrie Klaassen Algemeen bestuurslid

Werkgroepen

Kascommissie: Hans Crone en ?? (vacant)

Lustrumgroep:  Marcel Gutter, André Janssen, Peter Docters van Leeuwen,  
Pierre Willems (Vacant)

Redactie: Pierre Willems, Jos Hagens en ?? (vacant)

Programmagroep: Marcel Braam en Michel Lucas

Tentoonstellings-: Pauline van Marle, Adrie Klaassen, Chris Bouwhuisen, 
groep Diettrich Cerff en Gwendolyn Abrams.

Webgroep:  Arwin Bos, Henk Berns, Marcel Braam en 
Peter Docters van Leeuwen.

Technische : Peter Docters van Leeuwen, Tim Hofmeester, 
commissie Cuno Wegman en ????
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Foto’s  van de maanden juli / augustus

Michel Lucas

Hein Valk



Praktijk-

ochtend

Op zaterdag 20 oktober organiseer ik ‘n praktijkochtend herfstkleuren

met als onderwerp de “Leuvenumsebeek in herfstkleuren. 

Het gebied leent zich er prachtig voor om foto’s te maken met

herfstkleuren in combinatie met water, zie de 2 bijgevoegde foto’s.

 Aanmelden graag via de mail.

 De plaats en tijd zijn;

 Mariaplein in Nijmegen om 6.35 uur.

 Met vriendelijke groet,

 Marcel Braam



Belangrijke gegevens van VNF-Nijmegen
Bestuur

Voorzitter Hein Valk

Secretaris Liefke Reurich

Rijksweg-West 15

6842 BA  Arnhem

026-3815995

email: secretaris@vnf-nijmegen.nl

Penningmeester              Marcel Gutter 

 Hegdambroek 10 - 39

6546 Nijmegen

024- 3773884

E-mail: penningmeester@vnf-nijmegen.nl

Alg. bestuursleden Adri Klaassen

Akeleistraat  5

6641 AS   Beuningen  

024 6772251

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 eerste en derde dinsdag van de maand om 20.00 uur (zaal open 19:30 uur). 

Komende verenigingsavonden op: 17 september, 1 oktober, 17 oktober, 5 november

Het volgende verenigingsblad  verschijnt november  2013.

Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk  1november  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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