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Voortzetter

“Over foto’s (boeken) gesproken”

Onze vereniging is een plek om mede fotografen te ontmoeten,

inspiratie op te doen en te leren in een vertrouwde, stimulerende

omgeving. De vereniging bestaat uit enthousiaste, bevlogen en

betrokken leden die op de verengingsavonden elkaar het

gemaakte werk laten zien. De fotograaf vertelt hierbij wat erop

de foto te zien is, de plek, wat hem/haar bewoog om de foto te

maken en welke technieken zijn toegepast. Om het niveau van

fotografie een trede hoger te brengen bespreken we met elkaar

eigen werk. Hierbij gaan we de discussie met elkaar aan over wat

wel of niet aanspreekt in de getoonde foto, hoe de fotograaf het

anders of een volgende keer zou kunnen aanpakken. Hierbij

voelen sommige fotografen zich in de persoon, eigen opvatting of

aanpak aangevallen. De essentie van een fotobespreking is echter

om opbouwend commentaar op de foto (en niet commentaar op

de persoon van de fotograaf te geven.

In het bestuur hebben we het regelmatig over de bespreking van

eigen werk. Op een bestuursvergadering, zo’n twee jaar geleden,

kwam hierbij het voorstel naar voren om het boek “Over foto’s

gesproken!” aan te schaffen en hiervoor te gebruiken. Hein

bestelde het boek, nam het mee naar huis, werd ziek en daar

bleef het liggen.

Het bestuur wilde het boek toch wel graag binnen de vereniging

gebruiken. Daarom nam ik contact op met Margreeth, de zus

van Hein. Of het betreffende boek nog ergens bij Hein in de kast

stond en of wij het konden overnemen. Niet wetende wat ik mij

daarmee op de hals haalde. Of ik, samen met Marcel Braam,

langs wilde komen voor het boek en andere fotoboeken.

Op de bewuste dag was Margreeth met haar moeder in Hein’s

huis druk bezig om alle spullen in te pakken en het huis leeg te

maken. Marcel Braam was verhinderd, hij was met de vakgroep

van Geurt op stap. De boeken zouden naar de rommelmarkt

gaan, maar de fotoboeken vond ze daar toch te mooi voor. Zij

(en ook Hein) zou het fijn vinden als ze terechtkomen bij

mensen die ze op waarde weten te schatten en er met plezier

naar kijken. Voor een zacht prijsje mocht ik ze voor de

vereniging allemaal overnemen. Met meer dan 50 fotoboeken

keerde ik huiswaarts.

Ik heb mij de afgelopen weken dan ook niet verveeld. Ik heb

diverse boeken ingekeken en gelezen en hierbij veel bruikbare

fototips opgestoken. Ik ben er door geïnspireerd: Fotograferen,

je moet erop uittrekken, naar buiten, de natuur in. Is het te zien

in mijn recente foto’s? In deze Creatuur staat een lijst van de

boeken voor ‘onze rommelmarkt’. Hopelijk vinden deze

schitterende en inspirerende fotoboeken zo hun weg binnen onze

vereniging. Heb je belangstelling voor één of meer boeken laat

het mij dan via de mail weten. “Over foto’s gesproken” wordt in

de toekomst gebruikt bij de bespreking van eigen werk. En kan

door iedereen worden geleend bij het bestuur. “Over foto’s

gesproken” laten wij als Vereniging NatuurFografen ons hiermee

bij onze activiteiten bezig houden.

Marcel Gutter, Voorzitter.



Notulen ALV  VNF Nijmegen 21 april 2015

In de algemene ledenvergadering van 21 april

zijn de huidige concept statuten  van de VNF

vastgesteld. Er waren totaal 17 leden aanwezig.

De eerste versie van deze statuten dateert van

1988. In 2004 zijn de statuten vernieuwd, maar

in 2012 kwam het bestuur er achter dat deze nog

niet gepasseerd waren bij de notaris. 

Dat is de reden dat deze opnieuw ter

goedkeuring worden voorgelegd aan de leden,

voorzien ook van de laatste actuele aanpassingen.

Deze concept statuten zijn aan alle leden per

mail voorgelegd en hebben ook ter inzage

gelegen. Een aantal leden hebben hierop reeds

per mail mee ingestemd.

Door één van de leden is een aantal opmerkingen

gemaakt.

  - waarom afdeling Nijmegen wordt 

genoemd 

  - waarom niet onmiddellijk kan worden

opgezegd bij een verhoging van de 

contributie 

  - waarom niet per mail kan worden  

opgezegd, in plaats van schriftelijk een 

aantal  meer tekstuele opmerkingen

Reactie bestuur:

  - In het verleden is “de afdeling” er bewust 

aan toegevoegd door de voorzitter. De 

vereniging staat in het Handelsregister 

ingeschreven als: Vereniging voor 

Natuurfotografen te Nijmegen.

  - Daar we een jaar eerder dan de 

contributieverhoging ingaat dit al 

voorleggen op de ALV, kan via de normale 

termijn worden opgezegd. 

Onmiddellijke opzegging is in een dergelijk 

geval dus niet aan de orde.  

  - In de statuten expliciet vast leggen dat 

ook per mail kan worden opgezegd, zou 

nogmaals leiden tot een wijziging in de 

statuten en dus weer uitstel van het 

passeren bij de notaris. Dit kan ook 

praktisch geregeld worden via een 

wijziging van het huishoudelijk reglement.

  - Aangenomen mag worden dat hier nog 

naar gekeken wordt, voorafgaand aan het 

passeren van de akte,.

Na deze op of aanmerkingen stemmen alle

aanwezige leden bij handopsteking in met de

voorliggende statuten. Ook is er door een ieder

een presentielijst ingevuld - met handtekening -

met telkens het woord  “ja”, als bevestiging dat

een ieder ermee heeft ingestemd. Nu deze

statuten zijn goedgekeurd, kunnen deze officieel

passeren bij de notaris.



BOEKENMARKT VNF-NIJMEGEN FOTOBOEKEN HEIN:

Hein Valk was niet alleen een verwoed en enthousiast fotograaf.

Hein hield ook een flinke collectie fotoboeken erop na. Van

Margreeth, de zus van Hein Valk, zijn ruim 50 fotoboeken

overgenomen, waarvan sommige boeken zelfs niet meer bij de

uitgever of fotograaf te verkrijgen zijn. Hein zou willen dat de

boeken, net zoals zijn fotospullen, een nieuwe liefhebbende

eigenaar vinden. Door leden van VNF-Nijmegen worden deze

schitterende fotoboeken vast op waarde geschat en met veel

plezier ingekeken. De boeken zijn te mooi bevonden om op de

gewone rommelmarkt te slijten, daarom houden we onze eigen

boekenmarkt onder leden.

De boeken zijn ingedeeld in drie categorieën:

categorie 1, zijn dikke boeken met schitterende platen van

topfotografen. Geschatte winkelwaarde meer dan € 40,-.

LEDENPRIJS € 10,-.

categorie 2, zijn goede fotoboeken met goede platen van deels

bekende fotografen (Ruben Smit, Theo Bosboom, e.a.). Boeken

die in de winkel 

€ 20,- tot  € 40,- kosten. LEDENPRIJS € 5,-.

Categorie 3, zijn leuke boeken voor de heb, reisverslagen, e.a.

Boeken die circa € 10,- tot € 20,- kosten. LEDENPRIJS € 1,-. 

Heb je belangstelling voor één of meerdere boeken stuur dan een

email naar voorzitter@vnf-nijmegen.nl. Vermeld daarin duidelijk

voor welke boek(en) je belangstelling hebt. Wie het eerst komt

(mailt), die het eerst maalt, met (in eerste instantie) een

maximum van 3 boeken per persoon! Je ontvangt een

bevestigingsmail. Het verschuldigde bedrag z.s.m. doch uiterlijk

15 juni overmaken op Rekeningnummer: IBAN: NL69 INGB

0005585299 t.n.v. Vereniging NatuurFotografen Nijmegen

onder vermelding van “boekenmarkt en je naam”. Na betaling

kunnen de boeken op de verenigingsavond (mei of juni) door de

nieuwe eigenaar worden opgehaald en meegenomen.

De vereniging maakt het volledige bedrag over aan 

Margreeth Valk.

 Voor de verwoede fotograaf, must have books, fenomenale beelden, 

 winkelwaarde: > € 40,- LEDENPRIJS € 10,-.

Titel Auteur

 1 Handboek Digitale Fotografie  & Beeldbewerken Frans Barten

 2 Veluwe onvergetelijke ontmoetingen Geurt Besselink

 3 Norwegen Max Galli

 4 Lapland Erlend Haarberg

 5 Eye to eye Frans Lanting

 6 Life Frans Lanting

 7 National Geography image collections National Geography

 8 The art of Adventure, 40 photographic examples Bruce Percy

 9 Arctic Jan Vermeer

10 Wild wonders of europe Staffan Wildstrand



 Voor de geïnteresseerde of zich ontwikkelende fotograaf,

winkelwaarde: € 20 tot  € 40,- LEDENPRIJS € 5,-. 

 

Titel Auter 

 11  Iceland Landscapes Daniel Bergmann

 12  Ijsland puur Theo Bosboom

 13  Looking for the summer Jim Brandenburg

 14  Beautiful Lake District Val Corbett

 15  Lakeland Views Val Corbett

 16  Reflections of Scotland Julie Davidson

 17  Spectular Canada Gerald Bryan Hall

 18  the art of the photograph Nature Martha Hill

 19  Oer, de kracht van kijken Martin Kers

 20  Foto: box Robert Koch

LEDENPRIJS € 5,-. 

Titel Auteur  

 21  Landscapes of the ribble Andy Latham

 22  Oog op de natuur Marius van der Sandt Stichting

 23  Yorkshir dales loving it! Ian McVety

 24  Moods of Yorkshire John Morrison

 25  Full Frame David Notton

 26  Lyngsalpan Jan R Olsen

 27  Skye Island Beautiful Jon Pear

 28  Iceland, A journal of Nocturnes Bruce Percy

 29  Inner Game of Outdoor photography Galen Rowell

 30  The Ansel Adams Guide book 1       

         Basis Techniques of Phtography John P. Schaefer



 LEDENPRIJS € 5,-.

Titel Auteur   

 31  Rijzende rivier Ruben Smit

 32  Experience Iceland Haukur Snorrason

 33  Aurora Polarlicht am nördlichen Himmel Sigurdur H. Stefansson

 34  Creative Nature & Outdoor Photography Brenda Tharp

 35  Het fascinerende leven van de Ijsvogel Ton van Drummel

 36  Ree, kleurrijk zwart James van Leuven

 37  Achterhoek en Liemers Ad van Roosendaal

 38  Light in the Landscape Peter Watson

 39  Alaska Art wolfe

 40  The High himalaya Art wolfe

 Voor liefhebber, reisboeken, winkelwaarde: < € 20,-    LEDENPRIJS € 1,-. 

 Titel Auteur

 41  Argus Fotojaarboek 2012 Argus

 42  Gaudi Maria Antoinetta Crippa

 43  Paul de Nooijer Paul de Nooijer

 44  Adobe photoshop lightroom 2 Johan W. Elzenga

 45  Photoshop CS 4 voor fotografen Johan W. Elzenga

 46  Klimt Gilles Neret

 47 Safari Companions Namibia Alain Pons

 48  Lost in New Zealand Craig Potton

 49  Living Landscapes South Africa David Rogers

 50  Lewis & Harris Francis Thompson

 51 Ontmoeting met de horizon Patigonië

 52  Watermolens Twente

 53  Beuningen Nu Oog in Oog Met Leden Van Fotogroep Ewijk



Tentoonstellingscommissie

Tentoonstellingscommissie oproep thema: ZAND, STEEN EN ROTS

De commissie roept alle leden op een bijdrage te leveren voor het volgende

thema van de foto uitleen / expositie. Het onderwerp is ‘ZAND, STEEN EN

ROTS’ . De deadline voor inleveren is 1 augustus. Er wordt naar gestreefd de

foto’s via de website te uploaden. Zie instructie de hiervoor op de website.

Voor het geval dit niet mocht werken dan de foto’s mailen of via Wetransfer

sturen naar Rinie Jochoms (rinjo.fotografie@gmail.com) Voor de selectie

foto’s aanleveren van 1400 pixels langs de lange zijde. De foto’s moeten zijn in

de verhouding 3x2. De bestandsnaam moet beginnen met je eigen achternaam

gevolgd door eventueel  je eigen codering. Dit vergemakkelijkt het werk van de

tentoonstellingscommissie bij het selecteren. Maximaal 5 foto’s per Lid

inzenden.

Indien een foto geselecteerd is krijg je de vraag een foto aan te leveren in hoge

resolutie. Deze af te drukken foto’s moeten geschikt zijn voor een afdruk van

45 cm langs de lange zijde bij 300 DPI, d.w.z de lange zijde moet ca. 5400

pixels hebben.

Er waren voor de tentoonstelling “vogels”

vele inzendingen (ruim 80) van een 15tal

leden.

Het was voor de commissie een hele klus om

hieruit een leuke en gevarieerde selectie te

maken.

De selectie kunt u hier en op de volgende

pagina bekijken. 









   Presentatieavond 

   dinsdag 19 mei

 19.30 uur Zaal open, zaal inrichten

 20.00 uur Mededelingen bestuur

 20.10 uur Presentatie Mike Muizebelt

 21.00 uur Pauze

 21.25 uur Presentatie Mike Muizebel

 22.10uur Opruimen

 

N.B. Geen presentatie eigen werk !

“Pre-visualisatie”

Ik, Mike Muizebelt, typeer mezelf als een allround

fotograaf met een voorliefde voor het Afrikaanse

continent. Zoogdieren, reptielen of insecten worden met

evenveel enthousiasme gefotografeerd, waarbij het doel

is de kijker te laten genieten van de schoonheid van de

natuur om ons heen. 

De afgelopen jaren is mijn fotografische visie een grotere

rol gaan spelen en is het aantal geslaagde beelden

significant toegenomen. Tijdens de presentatie deel ik

deze ontwikkeling graag met jullie. Na wat theoretische

achtergrond informatie zal ik aan de hand van mijn

“stokpaardjes”: beweging, portretten en achtergronden

verder ingaan op de keuzes die ik maak tijdens het

fotograferen. 

Tijdens de presentatie wordt ik graag overspoeld met

vragen zodat het een dynamische avond wordt!





      Bespreekavond 

     dinsdag 2 juni

 19.30 uur Zaal open, zaal inrichten

 20.00 uur Bespreking eigen werk, max 10 foto’s p.p.

 21.00 uur Pauze

 21.20 uur Bespreking eigen werk, max 10 foto’s p.p.

 22.10uur Opruimen en zaal dicht

5 Mei, impressie

praktijkavond Overasseltse

enHatertse Vennen..



  Praktijk zaterdag 13 juni

  Workshop Leon Baars

Aanvang: 06.00 uur tot 13:00 uur.

Locatie: Buren.

Onderwerp: Anders kijken en extern flitsen.

Aanmelden: programmacommissie bij 

Michel Lucas en Marcel Braam, 

per email naar: 

programmagroep@vnf-nijmegen.nl.

Kosten: € 50,- per lid, overmaken naar 

IBAN: NL69 INGB 0005 5852 99 

ten name van Vereniging van 

Natuurfotografen afdeling 

Nijmegen. Onder vermelding van 

“workshop Leon Baas 2015

<je naam>”.

Leon Baas “Passie voor kleine

beestjes” 

Leon Baas is een Nederlandse

natuurfotograaf met een grote passie

voor kleine beestjes. 

Ik ben steeds op zoek naar nieuwe

manieren om insecten in hun leefwereld

te fotograferen en maakt daarbij gebruik

van zelf gebouwde apparatuur,

waaronder een speciale groothoek macro

lens. 

Ook experimenteert ik graag met

belichting en zelf gemaakte filters. 



19.30 uur Zaal open, opbouwen.

20.00 uur Mededelingen bestuur

20.10 uur Presentatie Ton Niessing, Chip Clean.

21.00 uur Pauze

21.20 uur Presentatie eigen werk, max. 3 foto’s p.p. 

22.10 uur Opruimen en zaal dicht.

  Presentatieavond  

           16 juni 

In de zomermaanden juli en augustus heeft de VNF-Nijmegen geen activiteiten!

Presentatie door Chipclean:

Op dinsdagavond 16 juni komt Chipclean een lezing en presentie geven over de

werkwijze van Chipclean.

Zaakvoerder Ton Niessing verzorgt de presentatie over sensorreiniging, finetuning

en autofocus en over de kalibratie van lenzen.

Er worden geen sensors gereinigd ter plaatse, in het Wijkgebouw De Schakel te

Nijmegen, zo stofvrij is deze ruimte ook weer niet! 

Ook zal op die avond geen kalibratie van lenzen plaats vinden. Je camera en lenzen

kun je dus thuis laten.  

Maar tijdens de presentatie krijg je wel een professionele uitleg over dit thema. De

lezing duurt circa 60 minuten en staat gepland vanaf 20.00 uur.

Ook kunnen lensswabs worden aangeschaft, waarmee je  preventief je lenzen kunt

reinigen om zo onnodige vervuiling van je sensor tegen te gaan.

Jullie zijn allemaal van harte welkom om deze presentatie bij te wonen.





  Belangrijke gegevens 

Bestuur: bestuur@vnf-nijmegen.nl

Voorzitter: Marcel Gutter, email:

voorzitter@vnf-nijmegen.nl

Secretaris: Liefke Reurich, email:

secretaris@vnf-nijmegen.nl

Penningmeester: Ruud Cox, email:

penningmeester@vnf-nijmegen.nl

Alg. bestuurslid: Adri Klaassen:

adri.klaassen@gmail.com

Bankrelatie & contributie

Rekeningnummer: IBAN: NL69 INGB 0005585299

t.n.v. Vereniging NatuurFotografen Nijmegen. De

contributie bedraagt €30,- per jaar.  Inschrijfgeld

nieuwe leden €5,-.

Verenigingsavonden

De verenigingsavonden zijn iedere eerste en derde

dinsdag van de maand  in Wijkcentrum “De Schakel”

Archimedesstraat 9, 6533 MA,  Nijmegen. Tel:

024-3566520.  De zaal is open vanaf 19:30 uur.

Komende verenigingsavonden zijn op: 19 mei,  2 juni

en 16 juni 2015.

De volgende creatuur verschijnt in september 2015.

Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk  31 augustus

insturen per email naar de redactie:

redactie@vnf-nijmegen.nl.

Overnemen artikelen

Natuurfotoverenigingen mogen artikelen uit dit blad

overnemen voor publicatie in hun eigen verenigingsblad

onder vermelding van bron en auteur.




