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Voorzetter 
 

 

 
 

 

 

Lidmaatschap en vriendschap 

 
 

In de vakantie las ik een boekje van de Nederlandse filosofe Stine Jensen. De titel van het 

boekje is “Echte vrienden” en ze onderzoekt daarin de vraag of er bij de sociale media 

sprake is van vriendschap. Facebook heet een vriendennetwerk te zijn. Maar is er sprake 

van vriendschap als je op iemands internetpagina een knop “be my friend” indrukt? In het 

lezenswaardige boekje gaat het ook om de vraag of voor vriendschap nodig is dat je elkaar 

fysiek ontmoet? 

Ik zie een parallel met lidmaatschap. Is het om jezelf lid te noemen van een vereniging 

voldoende als je aan de secretaris je naam en adres doorgeeft en de gevraagde contributie 

voldoet?  Is het voor een lidmaatschap ook nodig dat je op een of andere wijze actief bent 

met waar de vereniging zich mee bezig houdt?  Moet je om echt lid van een voetbalclub te 

zijn niet tenminste af en toe naar een voetbalwedstrijd van de club toe, of misschien wel 

zelf voetballen? 

Onze vereniging heeft inmiddels zo’n 60 leden waarvan naam en adres bij de secretaris 

bekend zijn en die hun jaarlijkse contributie (soms  na meerdere aanmaningen door de 

penningmeester) voldoen. Ik kan me nog niet echt een verenigingsactiviteit voor de geest 

halen waar alle leden actief bij betrokken zijn of zelfs zijn geweest….  

Is het voor het lidmaatschap van VNF (en het functioneren van de vereniging) voldoende 

als je fotografeert in de natuur?  Voor mijn gevoel is het lidmaatschap van een foto-

vereniging meer dan een abonnement op een foto-tijdschrift. Ik hoop dat we dat dit 

startende nieuwe seizoen zullen merken…. 
 

Jos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Een slecht werkman geeft zijn gereedschappen de schuld ” 
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Mededelingen 
 
 

 

Beste VNF-leden,  

 

Mede namens Betty Kruit van de Stichting voor Natuurfotografie, roepen we jullie hierbij 

allemaal van harte op om jullie mooiste foto’s aan te leveren voor de foto-expositie over het 

Rijk van Nijmegen in het derde en vierde weekend van november in het kerkje te Beek.  

 

Achtergronden 
Zoals velen van jullie inmiddels wel weten, heeft Betty Kruit de Stichting voor 

Natuurfotografie opgericht ter nagedachtenis aan haar overleden zoon Marius van der 

Sandt. Marius was een gepassioneerde en getalenteerde natuurfotograaf, die vijf jaar 

geleden door een ongeval op jonge leeftijd om het leven is gekomen. Op de website 

www.photomarius.com is een deel van zijn werk te zien. De stichting heeft als doel om de 

natuurfotografie te promoten, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar jonge 

natuurfotografen. 

 

Enige maanden geleden heeft Betty contact opgenomen met onze club, om de 

mogelijkheden van het organiseren van een gezamenlijke foto-expositie te bespreken. De 

aanvankelijke insteek was om dit te concentreren op de jonge fotografen van de club. 

Hierdoor is er mogelijk enige onduidelijkheid ontstaan bij de oproep op de clubavond in 

februari en het clubblad van maart. Deze oproep heeft dan ook maar een beperkt aantal 

aanmeldingen opgeleverd, te weten van drie leden. 

 

Hoewel Betty heel blij is met deze aanmeldingen, hebben we in overleg besloten om een 

nieuwe oproep te doen, omdat met meer deelnemende fotografen een nog mooiere en 

gevarieerde expositie kan worden georganiseerd. De fotografen die zich tot nu toe hebben 

aangemeld zullen overigens een streepje voor krijgen bij de selectie voor de expositie.  

 

Nieuwe oproep 
De wens van de stichting is om een mooie, gevarieerde, kwalitatief hoogwaardige expositie 

te organiseren met als thema het Rijk van Nijmegen. Hiermee kan aan de mensen in onze 

regio worden getoond hoe mooi de natuur hier is en tegelijkertijd wat onze vereniging in 

haar mars heeft. Uiteraard moet het ook een passend en mooi eerbetoon worden aan 

Marius.  

 

Alle leden van de club worden hierbij dan ook opgeroepen om hun drie mooiste foto’s in te 

leveren voor de expositie. De foto’s moeten uiteraard passen binnen het thema en moeten 

binnen het Rijk van Nijmegen gemaakt zijn. Binnen het thema zijn alle typen 

natuurfotografie toegestaan, waaronder landschapsfotografie, zoogdieren, vogels, insecten, 

macro en abstract. Het mogen zowel oude favorieten als speciaal gemaakte nieuwe foto’s 

zijn. Foto’s waarop het Rijk van Nijmegen herkenbaar in beeld is gebracht, zullen een 

voorkeur hebben bij de selectie. Dit geldt niet alleen voor de pure landschapsfoto’s, ook 

http://www.photomarius.com/
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foto’s waarin bijvoorbeeld dieren, planten of bomen in het landschap zijn afgebeeld worden 

gewaardeerd. Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met de originaliteit van de 

foto’s.  

 

De ingeleverde foto’s zullen worden beoordeeld door de tentoonstellingscommissie samen 

met Betty Kruit en wellicht nog een andere bestuurder van de stichting. Betty zal daarbij 

het laatste woord hebben. 

 

Wijze van aanleveren foto’s 
De foto’s voor de expositie zullen waarschijnlijk op groot formaat worden afgedrukt (50 x 

75 cm) en worden afgewerkt op dibond . Dit betekent dat de ingeleverde foto’s een 

voldoende hoge resolutie moeten hebben en technisch van zeer goede kwaliteit moeten zijn. 

Om de beoordeling goed te laten verlopen, willen we de foto’s graag in twee formaten 

ontvangen: in preview formaat (1400 pixels aan de langste zijde) en op groot formaat in 

hoge resolutie (TIFF of JPEG in de hoogste kwaliteit, 300 dpi, origineel formaat). Let dus 

op met croppen van de foto, er moet voldoende resolutie overblijven voor een kwalitatief 

goede print. Uiteraard moet de foto ook verder technisch in orde zijn en goed zijn bewerkt, 

dus let op scherpte, compositie, kleuren, contrast en witbalans. Analoog gemaakte foto’s 

mogen ook worden ingeleverd, maar dan wel gescand en dus digitaal aangeleverd op de 

bovengenoemde wijze. Zet in de bestandsnaam van de foto duidelijk je eigen naam, het 

onderwerp van de foto en de locatie. Dus bijvoorbeeld TheoBosboom 

_viervlek_DeBruuk.jpeg. Deze informatie is nuttig bij de beoordeling en ook nodig voor 

het inrichten van de expositie. 

 

De foto’s kunnen worden ingeleverd op de clubavond van 20 september of per post worden 

toegezonden aan of langs gebracht bij een van de leden van de expositiegroep. 1 oktober 

2011 is echt de allerlaatste inleverdatum. Kort daarna komen de expositiegroep en Betty bij 

elkaar voor de beoordeling en selectie. 

 

Expositie 

Het is de bedoeling om de expositie in de laatste twee weken van november te tonen in het 

kerkje van Beek. De opening zal waarschijnlijk plaatsvinden op zondag 20 november. 

Uitgangspunt is dat er zo’n 20 tot 25 foto’s zullen worden geëxposeerd. Het definitieve 

aantal zal nog worden vastgesteld. Wellicht dat een aantal foto’s kleiner zal worden 

afgedrukt. 

 

Voor het verder organiseren en ophangen van de expositie zullen we nog een aantal 

vrijwilligers nodig hebben. Graag horen we het als je hieraan een bijdrage wilt leveren. 

 

Foto mee naar huis! 
Leuk voor de deelnemende fotografen is dat zij hun foto op dibond na afloop van de 

expositie mee naar huis mogen nemen. Dit is een mooie stimulans voor iedereen om mee te 

doen en om mooie foto’s in te leveren! 
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Indien jullie nog vragen hebben, neem dan contact op met ondergetekenden, of met een van 

de andere leden van de expositiegroep. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Theo Bosboom  

Jos Hagens 
 

 

Verenigingsnieuws 
 

 

Open Clubavond 

Tijdens de jaarvergadering is de suggestie gedaan om eren ‘open clubavond’ in het 

programma op te nemen. Voor mogelijk nieuwe leden is er nu al gelegenheid om eerst eens 

vrijblijvend een clubavond mee te maken. 

Een open clubavond is met name bedoeld voor gezins- en familieleden die best wel eens 

zouden willen meemaken wat wij met elkaar iedere maand doen als club.  Ook vanuit 

medegebruikers van De Schakel is belangstelling gebleken om eens te kunnen zien wat we 

doen. 

Als bestuur denken we (in afstemming met de programmagroep) aan de volgende invulling: 

De open clubavond is in april. 

Het eerste deel van de avond is er voor leden gelegenheid om kort wat van eigen werk te 

laten zien. Als we uitgaan van 10 minuten zouden 5 leden de kans hebben om een korte 

presentatie te tonen. 

Het tweede deel van de avond is een eigen werkbespreking. 

 

Uitgaande van een eerste avond in maart 2012 is de vraag nu wie er middels een presentatie 

in het programma zou willen…. Laat het ons weten!! 

 

Nieuw thema SBB expositie: zwart wit 

Het nieuwe thema voor de SBB expositie is zwart wit. Zoals velen van jullie wellicht al 

hebben opgemerkt, is de zwart wit fotografie de laatste jaren weer bijzonder populair 

geworden, ook in de natuurfotografie. Door de nieuwe mogelijkheden om digitale beelden 

op de computer om te zetten in zwart wit en om ze op een vergelijkbare wijze te bewerken 

als vroeger in de donkere kamer, vinden veel fotografen het weer leuk om in zwart wit te 

werken. Naast Photoshop en Lightroom kan gewezen worden op het programma Silver 

Efex Pro van Nik software, waarmee de beeldbewerking in zwart wit veel eenvoudiger is 

geworden. 

 

Het thema mag breed worden opgevat: alle zwart wit foto’s met de natuur als thema kunnen 

worden ingeleverd, dus onder meer landschappen, macro, vogels, ander wild en abstract.  

De foto’s moeten uiteraard wel gemaakt zijn in het Gelderse Poort gebied of daar gemaakt 

hadden kunnen worden (op de foto moet dus niet zichtbaar zijn dat ie ergens anders is 

gemaakt). Ook is het handig om erop te letten of de foto geschikt is voor omzetting in zwart 
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wit, dat is namelijk niet bij iedere foto het geval. Zoek naar beelden waar zwart wit echt wat 

toevoegt boven kleur. Kijk zo nodig op internet voor inspiratie. Als je in Google 

bijvoorbeeld zoekt op nature in black and white krijg je heel veel treffers. Ook op de 

websites van sommige clubgenoten is fraai werk in zwart wit te zien, kijk bijvoorbeeld eens 

bij Wilco Dragt en Edwin Giesbers (en ongetwijfeld nog diverse anderen). 

 

De deadline voor dit thema is 1 november 2011. 

 

Voor de liefhebber hier nog een keer de technische specificaties en wijze van aanlevering: 

 

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. Een 

andere mogelijkheid is het aanleveren via websites als:  https://www.wetransfer.com/ of 

www.yousendit.com, dit werkt prima in de praktijk.  

 

Iedere foto dient voorzien te zijn van de naam van het onderwerp. Welke bloem, welke 

paddenstoel, 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 sterke 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. 

 

http://www.wetransfer.com/
http://www.yousendit.com/
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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 

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.  

 

Als je vragen hebt, stuur dan een mailtje aan tentoonstellingsgroep@vnf-nijmegen.nl of 

spreek een van de leden van de tentoonstellingsgroep (Dirk Saltzherr, Paul van Hoof, 

Pauline van Marle, David Pattyn of Theo Bosboom) aan op een clubavond. We kijken weer 

uit naar jullie inzendingen! 

 

Theo Bosboom 

 
 

Programma VNF-N september/oktober 2011 
 

 

20 september 2011 grote clubavond 

20.00 opening en mededelingen 

20.15 eigen werk; vrij thema, 5 beelden per persoon 

21.00 pauze 

21.15 vervolg eigen werk; vrij thema, 5 beelden per persoon 

22.15 zaal opruimen  

 

18 oktober 2011 grote clubavond 

20.00 opening en mededelingen 

20.15 presentatie David Brand over fotografie van de herfst 

21.00 pauze 

21.15 eigen werk, thema; herfst, 3 beelden per persoon 

22.15 zaal opruimen 

 
 

Dinsdag 18 oktober thema-avond herfstfotografie 

Op dinsdagavond 18 oktober 2011 staat vnf-nijmegen in het teken van de herfstfotografie. 

David Brand zal een presentatie houden over dit thema en na de pauze is er voor iedereen 

de gelegenheid om zijn of haar beste herfstbeelden te laten zien. Voor deze 

herfstbeeldenbespreking willen we iedereen vragen 3 beelden mee te nemen met het thema 

herfst. 
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Fotografie van de herfst, presentatie David Brand 18 oktober 

Leave with a bang 

 

Mijn favoriete fotoseizoen is, denk ik, de herfst. Natuurlijk is het voorjaar bijzonder, de 

winter indrukwekkend en de zomer uitbundig, maar in geen enkel seizoen lijkt de stemming 

van de natuur beter tot uiting te komen dan in de herfst. 

 

 
 

De natuur is op haar retour en maakt zich op voor de winter. Een geruisloze stille aftocht is 

er niet bij. Stilletjes de deur achter zich dicht doen ook niet. Nee, voor het doek valt, laat de 

natuur nog één keer zien wat ze in huis heeft. Met een enorme kleurenpracht verdwijnt zij 

van het toneel. Duidelijk heeft zij het beste voor het laatste bewaard. Of zoals de Engelsen 

het zeggen “leave with a bang”. 

 

Herfstfotografie 

De grootste uitdaging van herfstfotografie is volgens mij het vastleggen van deze “bang”. 

Een goede herfstfoto is dan dus ook kleurrijk, melancholisch en groots. De centrale thema’s 

in dit seizoen zijn mist, kleuren en paddenstoelen.  

 

In het seizoen tussen de zomer en de winter zijn de omstandigheden vaak ideaal voor het 

ontstaan van mist. Dit kan naast gevaarlijke situaties op de weg ook schitterende plaatjes 

opleveren. De mooiste mistplaatjes maak je rondom zonsopkomst. Het tweede belangrijke 

kenmerk van de herfst is de aanwezigheid van veel kleuren. De bladeren breken langzaam 

af en veranderen via de mooiste kleuren van groen in bruin. Maar natuurlijk zou de herfst  
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de herfst niet zijn zonder de vele verschijningsvormen van paddenstoelen. Als het maar 

voldoende vochtig is zie je overal in de bossen de meest bijzondere zwammen of 

schimmels. 

 

Presentatie 

In mijn presentatie laat ik met behulp van beelden kort deze drie de thema’s aan bod 

komen. Ook laat ik bij een aantal foto’s zien hoe ze tot stand zijn gekomen. Waar lette ik 

op, welke foto’s gingen er aan vooraf, en natuurlijk, wat is het geworden? Mijn presentatie 

begint om 8.15 uur. Ik zou het leuk vinden als je komt kijken. 
 

 

 
 
 

Excursie september - De Vilt 

Datume en tijd: vrijdag 23 september 19:00 uur. 

 

Startplaats en route: 

 A73 in zuidelijke richting en neem de afslag Haps. Volg de borden naar Oeffelt.  

 In Oeffelt volg je de borden naar Boxmeer. 

 Net buiten Oeffelt  neem je de afslag rechtsaf (bord GROEPSACCOMODATIE DE 

VILT). Na een scherpe bocht naar rechts neem je op de splitsing de weg naar links.  

 Verderop deze weg is een parkeergelegenheid bij de groepsaccomodatie en nog iets 

verder bij de  grote Vilt. 
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P.S.  Dit Google Earth beeld dateert uit 2005 en is dus inmiddels op delen anders 

geworden!! 

 

De Vilt 

De Vilt is een 12000 jaar oude Maasarm, die door natuurlijke bochtafsnijding door de rivier 

zelf buiten gebruik is gesteld.  Inmiddels is het gebied uitgeroepen tot ‘aardkundig 

monument’. Het is een van de oudste landschappen van Nederland. 

In de 19
e
 Eeuw was de Maasarm geheel verveend en was aan de oppervlakte grasland. In 

die eeuw is het hele gebied afgegraven voor turfwinning en ontstond er weer een waterplas.  

Die waterplas is geleidelijk aan weer dichtgeslibd, waarbij de waterkwaliteit zwaar 

achteruit ging en de begroeiing meer en meer een dicht wilgenbos is geworden. Zo ken ik 

het gebied nog en heb ik enkele jaren geleden er ook foto’s kunnen maken, ook al rook het 

er toen niet echt fris. 

In de afgelopen jaren is het gebied fors aangepakt in een samenwerking tussen Brabants 

Landschap (de eigenaar),  Waterschap AA en Maas en de Gemeente Boxmeer. En als we 

fors zeggen, dan bedoelen dat ook: 

 

- Er is 80.000 kubieke meter slib uitgebaggerd en afgevoerd; 

- De dichte wilgenbossages zijn geheel verwijderd; 

- De bomen om de plassen heen zijn gekapt omdat ze voor teveel  materiaal dat de plas 

laat dichtslibben zorgen; 

- Een groot deel van het gebeid is afgeplagd om er weer een moerassig gebeid te 

realiseren; 
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- De beide plassen zijn middels dammen afgesloten van instromend water en de plassen 

worden nu alleen via kwelwater gevoed.  De waterkwaliteit is daarmee aanzienlijk 

beter gegarandeerd. 

- De oeverzones zullen weer met riet begroeien en de grote groepen grauwe ganzen 

voorkomen dat dit opnieuw gaat leiden tot het dichtgroeien van de plassen. 

 

Wat is er te zien? 

Nog steeds zijn de sporen van die forse aanpak zichtbaar en is het gebied nog in opbouw. 

Maar toch is het zeer de moeite waard: 

- Een blik op waarneming.nl  laat alleen al voor afgelopen augustus  de waarneming van 

30 verschillende vogels zien. Daaronder ooievaar, lepelaar, eendensoorten, 

groenpootruiter, dodaars, visdief, matkop, witgat, bosruiter, havik, ijsvogel, gele 

kwikstaart, wespendief, rietgors, kleine plevier en torenvalk. 

- In het natte bosgebied is een groot aantal soorten mossen en korstmossen te vinden en 

in de herfst een veelheid aan paddenstoelen. 

 

De Vilt omvat in totaal 139 hectare en kent twee plassen (voormalige maasarmen): de 

Grote Vilt en de Kleine Vilt. In de verbindingszone ligt een nat bosgebied met daarin een 

dassenburcht. In ontwikkeling is een moeraszone met een zeer gevarieerde flora. 

 

Deze excursie zullen we vooral benutten om het gebied te verkennen en te leren kennen. 

Maar ongetwijfeld zal er ook het nodige te fotograferen zijn… 

 

Jos Hagens 

 

Praktijkochtend zaterdag 22 oktober: herfstfotografie 

De praktijkochtend op zaterdag 22 oktober 2011 zal in het teken van herfstfotografie staan. 

Samen zullen we deze ochtend de kleurenpracht van de herfst gaan vastleggen in het 

bossengebied van de Heerlijkheid Beek of in de bossen rondom Berg en Dal. Om een 

gebied te kiezen waar de kleuren op zijn mooist zijn en waar we veel paddenstoelen kunnen 

vinden, bepalen we het beginpunt en tijdstip op de clubavond van 18 oktober aanstaande. 
 

 

Excursie nachtfotografie op zaterdag 19 november 

Ik wil jullie graag uitnodigen voor een excursie nachtfotografie. De meesten zullen wel al 

foto’s gemaakt hebben na zonsondergang in het blauwe kwartier. In die eerste periode na 

zonsondergang is er nog relatief veel restlicht van de zon dat voor verlichting zorgt. Dit 

licht neemt snel af, maar ook daarna kunnen er nog interessante foto’s gemaakt worden. 

Het licht komt dan van de maan, de sterren, straatverlichting, flitslicht, een vuurtoren, 

enzovoort. De natuurlijke lichtbronnen zijn meestal zwak en ver weg, de menselijke 

lichtbronnen kunnen veel sterker zijn, maar ook op afstand kan het strooilicht van een dorp 

of stad nog voor interessante verlichting zorgen.  

 

Ik wil me beperken tot nachtfotografie waarbij voornamelijk aanwezig licht gebruikt wordt. 

Het vastleggen van snelle beweging is dan niet mogelijk en daarmee wordt nachtfotografie 

bijna exclusief het domein van landschapsfotografie. 
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Als het donker is moet je op zoek naar de lichtbronnen die er nog zijn en omdat het licht 

zwak is zal het resultaat van een opname bijna per definitie afwijken van wat we met ons 

blote oog zien. Het heeft als voordeel dat je eerst goed moet kijken en nadenken voordat je 

een foto maakt. Je moet je van tevoren proberen in te beelden hoe de foto er uit komt te 

zien en met welke camera instellingen je dat voor elkaar krijgt. Niet alle lichtbronnen zijn 

constant in de tijd en wolken, sneeuw, water en andere lichte oppervlakken werken ’s 

nachts als reflector. In het blauwe kwartier neemt het zonlicht snel af terwijl de 

stadsverlichting constant blijft. De balans tussen de twee lichtbronnen hangt daarmee sterk 

af van het moment waarop je de foto maakt, hoe later je de foto neemt, hoe meer 

geel/oranje gekleurd deze zal zijn, terwijl aan het begin een veel blauwere foto gemaakt kan 

worden. Sterren geven, omdat ze bewegen, bij belichtingstijden langer dan 10 seconden per 

pixel een constante hoeveelheid licht terwijl het opgevangen strooilicht van een stad blijft 

toenemen met de tijd. Je kunt dus de hoeveelheid licht van de sterren ten opzichte van het 

strooilicht aanpassen door middel van de sluitertijd. Als laatste voorbeeld kun je denken 

aan een tijdopname waarin de voorgrond periodiek wordt ingelicht door een vuurtoren. Ook 

hier kan met de sluitertijd de balans tussen voorgrond en achtergrondbelichting aangepast 

worden. Het zal duidelijk zijn dat het geen snelle manier van fotograferen is, maar veel 

meer bedachtzaam. 

 

 
 

Bij nachtfotografie is het contrast meestal hoger dan overdag, zeker als er een directe 

lichtbron in beeld is. Je moet nadenken hoe je hiermee wilt omgaan: laat je delen uitbleken, 

onderbelicht of gebruik je meerdere opnamen om tot een beeld te komen. De lichtmeter van 
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je camera is ook niet goed ingericht voor nachtopnames want die zoekt standaard een 

middengrijswaarde uit. Dit leidt tot een overbelichting ten opzichte van wat je oog ziet.  
 

 
 

Ook de autofocus heeft het moeilijk in het donker en verwacht dan ook regelmatig je 

camera in manual mode en lens in manual focus te gebruiken. Nachtfotografie is dan ook 

een ideale manier om goed te leren kijken en je camera en lenzen beter te leren kennen. 

 

Ik wil de excursie in de buurt van Nijmegen doen, waarschijnlijk in de Ooipolder, de 

definitieve locatie is afhankelijk van het weer.  De zon gaat om 16.45 onder en ik wil 

voorstellen om om 15.45 bij de Schakel te verzamelen zodat we om 16.00 kunnen 

vertrekken. Als je mee gaat neem dan ook een statief, een zelfontspanner of 

afstandsbediening, een zaklantaarn en stevige schoenen mee.   

 

Tot 19 November, Hein 

 

De favoriete fotograaf van …. 
Hein Valk 
 

Het zat er in dat als ik maar lang genoeg bij de VNF Nijmegen zou blijven ooit de vraag 

zou komen wie mijn favoriete fotograaf zou zijn. Ik had me dus al geruime tijd kunnen 

voorbereiden en toch is het een lastige vraag. Na drie en een half jaar is het dan zover. De 

uiteindelijke vraag kwam via Ad van Roosendaal met de hint om 'mijn favoriete fotograaf' 

ruim te interpreteren.  
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Als eerste stap maar de laatste 2 jaar Creatuur doorgekeken om niet in voor de voeten 

weggemaaid gras terecht te komen. Een heel korte samenvatting van de laatste twee jaar is 

dat vrijwel niemand een enkele persoon als zijn favoriete fotograaf kan benoemen, maar 

steeds door meerdere personen geïnspireerd is en wordt. Als er al een enkele persoon 

benoemd wordt is dat omdat die persoon de schrijver als eerste geinspireerd heeft of 

dezelfde insteek heeft.  

Ik moet me ook bij de categorie van 'niet een enkele favoriete fotograaf' aansluiten. Er zijn 

in de afgelopen twee jaar al vele namen genoemd en de joker van de ruime interpretatie 

komt goed van pas. Ik wil de vraag daarom ombuigen naar mijn favoriete fotoboek, omdat 

ik daar wel een duidelijke top-3 van heb. In alfabetische volgorde zijn dat: 

- Landscape photographer of the year collection 1-4 van AA Publishing (Charlie Waite) 

- Lapland - the Alaska of Europe van Erlend en Orsolya Haarberg 

- Life van Frans Lanting 

Ik wil bewust deze boeken niet op een eerste, tweede of derde plaats zetten: ik kan van elk 

van deze boeken erg genieten.  

Het Lapland boek heb ik besteld na de indrukwekkende presentatie op het 5de Int. 

Natuurfoto Festival in Burgers Zoo, Februari 2010. Het boek laat de landschappen en 

dieren zien in Lapland, gemaakt in een periode van 2 jaar, waarvan 8 maanden in Lapland 

zijn doorgebracht, gemaakt door twee begaafde fotografen. 

Het boek Life is een heel erg mooi boek waarin het onstaan van leven op aarde wordt 

uitgewerkt en waaraan de zeer begaafde fotograaf gedurende een periode van 7 jaar heeft 

gewerkt.  

Het laatste boek, of eigenlijk een serie van 4 delen, Landscape photographer of the year 

bevat de beste landschapsfoto's die in Groot-Brittanie gemaakt zijn gedurende een 

kalenderjaar. De vierde editie gaat over de periode 2010 en bevat vele mooie 

(kust)landschappen. Het boek is de uiteindelijke selectie van een fotocompetitie met 

meerdere categorieën. Het begrip landschap wordt ruim geïnterpreteerd, er zijn naast de 

traditionele landschapscategorie ook categorieën voor 'living the view': de mens in de 

natuur en 'urban view': stadslandschappen. Dit spreekt mij aan omdat ik niet strikt een 

natuurfotograaf ben maar ook graag stadsgezichten in de avond maak. De laatste categorie 

is 'your view' met persoonlijke beelden bevat ook twee foto's van Wilco Dragt, gefeliciteerd 

hiermee.  

Wat dit boek, of deze serie, voor mij zo mooi maakt zijn de vele fraaie foto's, soms op het 

mierzoete af, met heel weinig foto's die me niets doen. Deze foto's zijn niet gemaakt door 

een persoon, maar door een hele gemeenschap van fotografen die steeds op de beste 

momenten op de juiste plaats waren. Het is zo moeilijk om dit als eenling te evenaren, hoe 

goed je ook bent. Bij boeken van een enkele fotograaf heb ik regelmatig het gevoel dat er 

opvulfoto's zijn toegevoegd om het boek meer volume te geven, niet om de kwaliteit te 

verhogen. Bij dit boek is dat per definitie niet het geval en de combinatie van natuur- en 

cultuurlandschappen is ook de mix die ik zelf maak. Deze serie spreekt me zo aan dat ik 

eind dit jaar 3 weken naar Schotland ga met het doel om enkele van die bijzondere 

momenten te vangen.  

De reden dat de twee andere boeken in mijn top drie staan is de rode draad die deze boeken 

verbind: de som over het aantal fotografen van de kwaliteit van de fotograaf 
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vermenigvuldigd met de beschikbare fototijd is boven een bepaald niveau: kwaliteit van het 

boek = som(kwaliteit * tijd per fotograaf).  

Hierdoor lukt het honderden fotografen elk jaar weer een indrukwekkend 'Best of Britain' 

boek te maken, 2 fotografen in 2 intensieve jaren ons een bijzonder fraaie blik op Lapland 

te gunnen en 1 topfotograaf in 7 jaar een uniek boek te maken. Stop er niet voldoende tijd, 

kwaliteit of mankracht in en het boek wordt minder indrukwekkend.  

Met deze boekbespreking kan ik toch ook mijn favoriete fotograaf benoemen. Dat is 'The 

landscape photographer of the year' en voor 2010 was dat in Groot Brittanie: Antony 

Spencer. Nu nog hopen op een Nederlands equivalent. 
 

Hein Valk 
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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: 20 september, 18 oktober, 15 november 

 

Volgend verenigingsblad 
Het volgende verenigingsblad  verschijnt rond 7 november 2011.  

Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk 24 oktober 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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