


 



Voorzetter

Een nieuw jaar met nieuwe waarheden?

Het nieuwe jaar begint met een flinke winterperiode. En dat terwijl we overspoeld worden 
met verhalen over opwarming van de aarde en klimaatverandering. De nacht nadat de 
Inconvienent Truth van Al Gore werd uitgezonden begon het te vriezen. Toch wel wat 
pijnlijk voor iemand die zegt te bewijzen dat de opwarming het gevolg is van menselijke 
activiteit.

Natuurlijk is het dom om in tijd van minuten grondstoffen te verbruiken waarvan de 
productietijd meer dan honderdduizend jaar is. Dat moet wel fout gaan… (voor de 
menselijke activiteit). Natuurlijk brengen we meer CO2 in de atmosfeer door al die 
menselijke verbrandingsactiviteit dan goed is voor de natuur. 
Maar toch spreekt mij de gedachte dat we klimaatverandering ‘slechts’ versnellen meer aan 
dan dat we die zouden veroorzaken. Dat laatste vind ik een overschatting van menselijke 
mogelijkheden.  We blijven maar steeds in een vorm van machinedenken onszelf 
overtuigen van beheersbaarheid (als we maar genoeg weten en begrijpen, kunnen we het 
beheersen). Elke aardbeving en vulkaanuitbarsting, elke tornado en tsunami zou ons tot 
bezinning moeten brengen. Er zijn geleerden die aangeven dat we in de uitloop van de 
laatste ijstijd zitten en dat we een periode zonder ijs en sneeuw voor ons hebben. Voor de 
aarde is dat een deja-vu (die heeft het al vaker meegemaakt), voor de mens 
onvoorstelbaar…
Ergens las ik een boeiende gedachte: over 1 miljoen jaar wordt de aarde gevraagd naar haar 
verleden. Zij herinnert zich een tijdje last te hebben gehad van een vervelende infectie (de 
mensheid) maar al weer goed aan het herstellen te zijn….

Laten we ons als natuurfotografen vooral bezig houden met het zichtbaar maken van het 
mooie en de natuurlijke veranderingen daarin. En uiteraard kritisch blijven om misstanden 
en menselijk wanbeleid aan de kaak te stellen.

Ik wens ons een buitengewoon fotografisch jaar toe.

Jos Hagens

…Id quod ratio debuerat, usus docet…
Dat wat de theorie had moeten doen, leert de praktijk  (Cicero)     
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Verenigingsnieuws

Jaarvergadering VNF-Nijmegen op de volgende clubavond
Door vervelende omstandigheden moesten we de afgelopen clubavond in de kou buiten 
blijven staan. Naar inmiddels duidelijk is geworden  heeft deze avond gewoon in het 
jaarprogramma van de Schakel gestaan. In een bevestigingsbrief naar ons waarin onze 
inschrijvingsdata werden vastgelegd heeft wat onopvallend de vermelding gestaan dat de 
Schakel betreffende avond dicht zou zijn.
De ontvanger van deze bevestiging binnen ons bestuur heeft daar overheen gelezen.

Niet minder vervelend voor de in grote getallen aanwezige leden voor de jaarvergadering!!!

In overleg met de programmagroep is afgesproken dat voor de pauze van de clubavond van 
20 januari de jaarvergadering zal plaatsvinden.

Het bestuur.

Aan alle leden van VNF-Nijmegen,
N.a.v. onze jubileumactiviteiten is VNF-Nijmegen door NVN gevraagd een bijdrage te 
leveren aan de NVN-themadag over 'Verantwoorde Natuurfotografie' op 14 feb a.s.
Welke leden hebben ideeen over de invulling hiervan en zijn bereid een bijdrage te leveren 
aan de voorbereiding?
 
Graag jullie reacties z.s.m. naar mij retour. Wellicht kan ook de gedreven avond (a.s. 
dinsdag) gebruikt worden om hierover te brainstormen en afspraken te maken.
 
Mvg, Michel Lucas
secretaris VNF-Nijmegen

Opnieuw succes bij European Wildlife Photographer of the Year
Theo Bosboom en Edwin Giesbers zijn opnieuw in de prijzen gevallen bij de European 
Wildlife Photographer of the Year (EWPOTY), de jaarlijkse fotowedstrijd voor Europese 
natuurfotografen (profs en amateurs) georganiseerd door de GDT. Een foto van Theo van 
Harlekijneenden in Ijsland was ‘highly commended’ in de categorie vogels. Edwin won een 
highly commended in de categorie nature as art met een high key opname van een steltkluut 
op Lesbos. Voor Edwin was het al het 7e jaar op rij dat hij in de prijzen viel en voor Theo 
het 4e opeenvolgende jaar. Samen zijn de heren tot nu toe goed voor 15 prijzen bij deze 
wedstrijd, hetgeen een flink deel vormt van de totale Nederlandse successen (de wedstrijd 
bestaat vanaf 2001). In 2009 zit Theo in de jury. Meer gegevens en alle winnende foto’s 
zijn te vinden op www.gdtfoto.de.
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● Harlekijeenden in Ijsland (Theo Bosboom)

Exposities SBB bezoekerscentrum
Ook in 2009 kan onze club weer een aantal exposities verzorgen in het bezoekerscentrum 
van het SBB in Millingen aan de Rijn. Deze exposities vormen een uitstekende promotie 
voor de club en de deelnemende fotografen en leveren ook belangrijke inkomsten voor de 
club.
 
Op dit moment hangt de expositie “paddestoelen”. Veel dank aan alle fotografen die 
hieraan een bijdrage hebben geleverd.
 
Voor 2009 zijn de volgende nieuwe thema’s vastgesteld:
 
Thema                          Inleverdatum
 
de rivier                       1 maart 2009
 
patronen en lijnen        1 juli 2009
 
blauw                           1 november 2009
 
natuur in zwart wit         1 maart 2010
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Voor alle thema’s geldt dat de foto’s gemaakt moeten zijn in het Gelderse Poort gebied, of 
daar gemaakt hadden kunnen zijn. Foto’s die duidelijk herkenbaar gemaakt zijn in een 
ander gebied (bijvoorbeeld Veluwe of buitenland) zijn dus niet geschikt.
 
Alle leden worden van harte uitgenodigd om werk in te leveren voor de exposities. Omdat 
we de laatste tijd weer regelmatig werk aangeleverd hebben gekregen dat niet aan de specs 
voldeed én omdat we de nodige nieuwe leden hebben, worden hieronder de 
aanleverspecificaties nog eens opgesomd.
 
Allereerst geldt dat de foto technisch in orde moet zijn. Dit geldt zowel voor de foto zelf als 
voor de nabewerking op de computer. Let op de scherpte, compositie, belichting en de 
kleuren. Let ook op sensorstofjes e.d.: de foto moet gereed zijn om geprint te worden. Let 
ook op het bestandsformaat: het bestand moet groot genoeg zijn om een goede afdruk op 30 
bij 45 cm mogelijk te maken. Hiervoor is in de regel vereist dat de foto gemaakt is met een 
digitale camera van 6mp of meer, bij voorkeur in raw of anders in de hoogste kwaliteit 
jpeg. 
 
Het is belangrijk dat de foto’s in twee bestanden worden aangeleverd: (1) op preview 
formaat om een snelle beoordeling door ons mogelijk te maken en (2) op groot formaat om 
een goede afdruk te kunnen maken. Voor de preview foto’s is de voorkeursresolutie 1400 
pixels aan de langste zijde, bij 72 dpi. Hetzelfde dus als bij eigen werk op de clubavond. 
Het grote formaat mag het originele bestand zijn (maar wel al helemaal afgewerkt in 
photoshop, lightroom of ander bewerkingsprogramma). Je mag de foto ook al zelf op het 
afdrukformaat 30 x 45 cm aanleveren, maar dat hoeft niet. Als er meerdere foto’s worden 
aangeleverd, dienen die in twee verschillende mapjes te worden aangeboden (preview en 
groot formaat). De foto’s kunnen worden aangeleverd op cd-rom of dvd. We ontvangen de 
foto’s liever niet per mail, omdat dergelijke grote bestanden een flinke belasting voor de 
mailboxen kunnen vormen. Is het in verband met spoed toch nodig om foto’s per mail aan 
te leveren, maak hierover dan een afspraak met een van de leden van de expogroep. 
 
Iedere foto dient voorzien te zijn van de naam van het onderwerp. Welke bloem, welke 
paddestoel, welke plek staat op de foto? Dit is belangrijk, omdat we bij de expositie bij elke 
foto de fotograaf en het onderwerp willen kenbaar maken. Ook hebben we de info soms 
nodig om te beoordelen of de foto echt binnen het thema past. Doe het gelijk bij het 
aanleveren van de foto’s, anders lopen we in een later stadium mogelijk vertraging op.
 
Dia’s mogen nog steeds worden ingeleverd door de analoge die-hards, maar de 
tentoonstellingsgroep heeft een voorkeur voor digitaal werk (dit gaat makkelijker en levert 
meestal mooiere afdrukken op). Digitale scans van dia’s zijn ook toegestaan, daarbij gelden 
dezelfde richtlijnen als bij digitale foto’s.
 
Voor de nieuwe leden: als je foto’s inlevert voor de expositie geef je de club daarmee 
toestemming om de uitgekozen foto’s voor een periode van 5 jaar te gebruiken voor 
clubexposities bij de SBB, huisartsenpraktijken en eventuele andere klanten en de 
publiciteit die hiermee gepaard gaat. Je krijgt hier geen vergoeding voor, maar het is wel 
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goed voor je naamsbekendheid en je steunt er uiteraard de club mee (de exposities vormen 
de belangrijkste inkomstenbron voor de VNF en zorgen ervoor dat de contributie relatief 
laag kan blijven). Alle gebruikte foto’s worden in een digitaal bestand opgenomen. Dat 
wordt louter gebruikt voor interne administratieve doeleinden en eventueel om potentiële 
nieuwe klanten te laten zien wat we kunnen bieden. Dit bestand zal niet via internet of 
anderszins worden gepubliceerd. Na afloop van de 5 jaars periode ontvang je de gemaakte 
afdruk. Voor eventueel ander gebruik van de foto’s wordt altijd van te voren toestemming 
gevraagd. 
 
Ten slotte is het goed om te benadrukken dat de tentoonstellingsgroep ernaar streeft om van 
iedere fotograaf die werk inlevert één of meerdere foto’s uit te kiezen voor de expositie. 
Meestal lukt dit ook. Het laatste woord is echter altijd aan de vrijwilligers van SBB, die uit 
onze voorselectie (meestal 25 tot 30 foto’s) de definitieve selectie van 20 foto’s kiezen.
 
Tot zover. We hopen dat ook in 2009 weer veel leden zullen meedoen aan de exposities.
 
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 vnfn-tentoonstellingsgroep@vnf-nijmegen.nl.
 
Theo Bosboom 

Programma VNF-N januari/februari 2009

Grote verenigingsavond dinsdag 20 januari 2008
19:30 uur       Zaal open voor gezelligheid
20:00 uur       Mededelingen van bestuur
20:05 uur       jaarvergadering
20:45 uur       Pauze
21:00 uur        Fotograaf van de maand: Pouwel Slurink 
21:10 uur       Series gemaakt door de deelnemers aan de training AV-producties maken. 

Tevens is het mogelijk om eigen werk te laten zien. 
22:15 uur       Sluiting en opruimen

Grote verenigingsavond dinsdag 17 februari 2009
19:30 uur       Zaal open voor gezelligheid
20:00 uur        Mededelingen van bestuur
20:15 uur       Presentatie Wilco Dragt over landschapsfotografie
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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Landschapsfotografie – Wilco Dragt
In februari ben ik een keer aan de beurt. Ik wil het dan over landschapsfotografie hebben. 
Uiteraard zal ik dan foto’s laten zien, maar ik wil ook over de techniek van 
landschapsfotografie vertellen: hoe maak ik mijn foto’s. Filters zijn voor mij hierbij 
onmisbaar, en dan met name grijsverloopfilters. Maar wanneer gebruik ik ze nu, en vooral 
welke? Aan de hand van een aantal voorbeelden zal ik proberen een en ander uit te leggen.

Als ik dit zit te schrijven weet ik nog niet van welke gebieden ik beelden zal laten zien. Dat 
komt vooral omdat ik morgen (28 december) voor ruim twee weken naar Schotland vertrek. 
Fotografie is het hoofddoel van deze reis. Of zo’n reis resultaten oplevert is altijd onzeker. 
Het weer is in Schotland erg onstuimig en voor mijn soort van fotografie heb ik goed licht 
nodig. En dat is er vaak niet: toen ik er dit jaar in februari 4 dagen was heb ik alleen maar 
regen gehad, wat geen enkele echt geslaagde foto heeft opgeleverd. Maar, de vooruitzichten 
voor de komende week lijken niet ongunstig te zijn.
Dus als het een beetje mee zit worden op de clubavond beelden van Schotland vertoond. 
Maar sowieso komen ook diverse gebieden in Nederland naar voren.

Praktijkochtend zaterdag 24 januari: Kootwijkerzand

Start: Te bepalen op de clubavond van 20 januari  
Tijdstip: Te bepalen op de clubavond van 20 januari  

Mogelijkheden:
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Bloeiend Ruig Haarmos (zie foto)
Landschapsfotografie

Beschrijving:
Het Kootwijkerzand is een stuifzandgebied in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is 
het grootste stuifzandgebied van Europa. Het natuurreservaat is 700 hectare groot en ligt op 
het westelijk deel van de Veluwe, in de nabijheid van Kootwijk, het Harskampse Zand en 
Radio Kootwijk. Kenmerkend voor het Kootwijkerzand zijn de grillig gevormde 
vliegdennen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via vnfn-programmagroep@vnf-nijmegen.nl  .

De favoriete fotografieplek van…………………………
Geert Limburg

De favoriete fotografieplek van Geert Limburg is in Nederland en wel in Overijssel, 
midden in het Nationaal Park “De Weerribben” in 1956 aangekocht door Staatsbosbeheer.
Het gebied ligt tussen Zwartsluis en Ossenzijl. De “Weerribben”en “De Wieden”vormen 
samen een uniek moerasgebied van 7000 Ha, het belangrijkste van Noordwest Europa.

De “Weerribben”zijn een erfenis van de vervening, hierdoor ontstond ‘water uit land’. 
Verlanding ‘van water ontstaat land’ – dus de “Weerribben”is een verlandingslandschap.
Enkele begrippen die hiermee verband houden:
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Trekgaten: uitgeveende plassen
Ribben: de smalle akkers voor het drogen van de turf
Trilveen: moeras, als je er over loopt kun je er zo in wegzakken
Drijftil: een begin van het verlandingsproces, hier lag vroeger een otter graag op te 

zonnen.

De “Weerribben”ontvangen het regenwater vanuit het Drentse achterland, dit is een 
regelrechte ramp vanwege de bodemvervuiling door overbemesting in het Drentse land. 

Omstreeks 1300 woonden in Giethoorn de Flagelanten, bijgenaamd de Geeselbroeders 
(vanwege de zelfkastijding). Deze sekte ontdekte dan gedroogd veen brandbaar was. Dat is 
dus het begin van de vervening. Doordat er tevens een kapverbod voor hout werd ingesteld 
dat voorheen als brandstof diende. Tussen 1700 en 1920 is het gebied de “Weerribben” 
afgegraven. Tussen 1750 en 1776 zijn de “Wieden” ontstaan, door een storm zijn toen de 
(te smalle) ribben door het water weggeslagen en zijn de Giethoornse meren ontstaan. Dit 
heeft men in de “Weerribben” kunnen voorkomen door een vastgestelde maat aan de 
legakkers (ribben) te geven (3 tot 10 meter breed). 

Het toentertijd waardeloze landschap bleef over, nu uitgeroepen als het Nationaal park de 
“Weerribben”.
Een beetje trots ben ik wel want een groot deel van mijn familie heeft er aan meegewerkt, 
ook in een crisistijd, in een tijd van geldontwaarding en in vijf jaar oorlogstijd.
Na wat geschiedenis ga ik nu over naar de zeer unieke flora en fauna van het gebied.
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Deze hebben we te danken aan de zeer gevarieerde bodemgesteldheid met o.a. zand, klei, 
leem, moeras en water.
Enkele zeldzame bloemsoorten zijn: Parnassia, Spaanse Ruiter, Moeraswolfsmelk, 
Zonnedauw, Blaasjeskruid, verschillende soorten wilde Orchideeën, grote en kleine 
Egelskop, grote en kleine Lisdodde. Daarmee een eldorado voor natuurfotografen.
De vogelwereld is minstens zo rijk met o.a. roerdomp, aalscholvers, kiekendief, blauwe en 
purperreiger, tal van eendensoorten. Weidevogels vinden hier hun broedplaats, de wulp en 
de koekoek zijn nadrukkelijk aanwezig met hun paringsroep. De wulp geeft in de winter de 
vorstgrens aan, omdat deze vogel zijn voedsel zoekt op terreinen die niet bevroren zijn. 
Let als natuurfotograaf eens goed op om van de watersnip, bijgenaamd de ‘hemelgeit’ te 
proberen een foto te maken. De vogelwet bestaat al sinds1936 maar moet nodig worden 
aangepast.

Er leven ongeveer 200 reeën in het gebied en SBB heeft er diverse otters uitgezet. 
De 4 jaargetijden lenen zich uitstekend om het gebied eens te bezoeken, met camera 
natuurlijk. In je eigen land genieten van de rust en zien hoe mooi ons ‘Nederland’ is.

Groeten, Geert Limburg.

De pen wordt doorgegeven aan David Pattyn.
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Belangrijke gegevens van VNF-Nijmegen
Bestuur
Voorzitter    Jos Hagens

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

Secretaris Michel Lucas 
                                      Kangoeroestraat 1
                                     6531 RE  Nijmegen

E-mail: vnfn-secretaris@vnf-nijmegen  .nl  

Penningmeester       Hans Crone 
Danielsweg 31 
6543 RB Nijmegen 
024-3778885   E-mail: vnfn-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: 20 januari, 17 februari, 17 maart

Volgend verenigingsblad
Het volgende verenigingsblad  verschijnt rond 13 maart 2009. 
Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk 28 februari inleveren bij de redactie.
Redactie: Gerard Burgers, Inge Hagens en Jos Hagens. 
Redactieadres:vnfn-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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