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Voorzetter 
 

Epiloog 

 

De laatste voorzetter van mijn hand. Dat nodigt uit om nog eens terug te lezen wat je 

allemaal hebt geschreven… en waar dat toe geleid heeft… eventueel. 

Ik word daarin ditmaal zeer geholpen door de vorige voorzetter. Ik heb weet ik nog lang 

getwijfeld of ik die zou schrijven. Word ik niet te cynisch vroeg ik me af. Zit er niet een 

dalende lijn in, steeds meer naar een pessimistische kijk.  

En dat is nou precies waar een van onze nieuwe leden me ook op wijst in een persoonlijke 

reactie op die voorzetter. In zijn uitgebreide verhaal legt dit nieuwe lid toch wat vingers op 

wat ik ook steeds sterker ben gaan zien al “zere plekken”: 

 De vereniging neigt naar vriendengroepjes… 

 Thema’s zouden als bindmiddel kunnen fungeren… 

 De website zou meer kunnen betekenen… 

 Ik heb nog steeds het gevoel op de clubavonden er niet bij te horen… 

Zo maar wat zinsneden uit de reactie van dit nieuwe lid. 

 

Vanuit mijn werk heb ik afgelopen jaar samen met Berenschot een onderzoek mogen doen 

naar ‘passend leiderschap’.  De ambitie van de schoolleider moet passen bij de wijze 

waarop de organisatie functioneert. Ik heb al die jaren een behoorlijke ambitie gehad met 

onze vereniging, maar steeds weer blijkt een meerderheid de zaken zoals ze gaan voldoende 

te vinden, er hoeft niet iets nieuws, iets anders. En degenen die daar wel voor voelden zijn – 

te vaak met stille trom – vertrokken. 

Hoe zal het boven geciteerde nieuwe lid zich gaan ontwikkelen?? 

 

Het is dus tijd voor een nieuwe voorzitter.  Maar laat ik vooral benadrukken dat ik het al die 

jaren met veel plezier gedaan heb, ondanks het weinige enthousiasme voor 

vernieuwingsvoorstellen. Ik ga dus absoluut niet met wrok weg. Het feit dat mijn gehoor 

me niet meer in staat stelt nog iets van de eigen werkbesprekingen te maken is nog steeds 

doorslaggevend, ook al is het niet de enige reden om te stoppen. 

Ook daarin vind ik toch steun bij diezelfde reactie van een nieuw lid:  

Maar we zijn zo lief voor elkaar. Zou het niet leuk zijn als die bespreking geleid werd door 

één van onze deskundigen. We hebben klinkende namen in het ledenbestand. Eigenlijk wil 

je leren van commentaar op je werk of op dat van een ander. Liefs met hints hoe het dan 

beter kan. Dat komt toch allemaal wel erg moeizaam uit de verf.   

 

Ik zal ook als gewoon lid door blijven gaan met het stimuleren van nieuwe ideeën en 

impulsen. 

 

Jos 
 

Fotograferen is net zo rustgevend als vissen. Het voordeel van foto’s is dat ze niet na drie 

dagen bedorven zijn… (Michiel Mulder – fotograaf) 
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Verenigingsnieuws 
 

Van het bestuur: JAARVERGADERING 2011. 

De clubavond van december staat voor een deel weer in het teken van de jaarvergadering, 

de ALGEMENE ledenvergadering. Zoals voorgaande jaren blijf ik nog maar eens 

benadrukken dat dat een van de belangrijkste bijeenkomsten voor een vereniging is: hoe 

hebben we het gedaan, wat moeten we vooral niet meer blijven doen, wat moeten we vooral 

veel meer gaan doen…. 

En natuurlijk staan er de geijkte onderwerpen op de agenda: de begroting voor volgend jaar 

en de terugkerende oproep voor actieve leden in bestuur en werkgroepen. 

Uniek dit jaar is dat er zich al iemand gemeld heeft… 

Als dat nog wat mensen zouden doen, dan zouden deze agendapunten hamerstukken 

kunnen zijn.  We hebben genoeg plekken waarin je wat voor je eigen clubleden kan 

betekenen. Dan kan al in de vorm van maandelijks  de handen even uit de mouwen steken  

(de technische groep) via meedenken over activiteiten (de programmagroep) via schrijven 

(de redactie en de webgroep) tot mee richting geven aan de vereniging (bestuur). 

Ieders talent kan dus ingezet worden!! 

 

Belangrijkste van de jaarvergadering zijn toch nog steeds de voorstellen voor nieuw beleid. 

Er is al een enkel voorstel van een van de leden binnen om alvast over na te denken: 

Voorstel om de fotografen waarvan werk geselecteerd is voor de expositie van SBB 

in Millingen een eenmalige vergoeding van € 10,00 per foto te geven. 

Zie dit als een uitnodiging om voorstellen voor de jaarvergadering naar het bestuur te 

sturen. 

 

Als dat nog niet reden genoeg is om die avond naar de Schakel te komen hebben nog een 

fraaie afsluiting van de jaarvergadering.   

Ruben Smit is bezig met een film over de Oostvaardersplassen (een project dat naar 

verwachting ’n miljoen gaat kosten…). Hij vertelde daar onlangs over in Pauw en 

Witteman inclusief wat eerste beelden voor die film en informatie over de wijze waarop hij 

daaraan werkt.  De beelden van die uitzending zullen te zien zijn. 

 

NA HET SCHRIJVEN VAN DEZE TEKST IS BESLOTEN DE JAARVERGADERING 

IN JANUARI TE HOUDEN (INCLUSIEF DE JAARREKENING 2011). 

 

Opening expositie Rijk van Nijmegen op 19 november 
Meer dan 20 leden hebben foto’s ingestuurd voor de expositie ‘het Rijk van Nijmegen’ die 

onze club in samenwerking met de Stichting Natuurfotografie organiseert. De selectie door 

de tentoonstellingsgroep en een aantal bestuursleden van de stichting was dan ook niet 

eenvoudig! Uiteindelijk zijn er 21 fraaie foto’s uitgekozen en zijn er 3 op de reservelijst 

geplaatst. De definitieve keuze zal gemaakt worden na een controle van de dibond prints. 

De fotografen van wie een of twee foto’s geselecteerd zijn, zullen op korte termijn hierover 

bericht ontvangen. Alle fotografen die werk hebben ingestuurd worden vast hartelijk 

bedankt voor hun deelname. 
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Al met al zijn we van mening dat het een hele mooie expositie is geworden, die recht doet 

aan de schitterende natuur in het Rijk van Nijmegen en die goed laat zien wat wij als 

fotoclub in huis hebben. Ook is het een passend eerbetoon aan Marius van der Sandt. 

 

De expositie wordt gehouden in de Kleine Bartholomeuskerk, Nieuwe Holleweg 2 in Beek 

Ubbergen, in de weekenden van 19/20 en 26/27 november. De officiële opening is op 19 

november om 16.00 uur. Het kerkje is die dag open vanaf 14.00 uur.  Op de andere dagen 

zijn de openingstijden van 13.00 tot 17.00 uur. Het is aan te bevelen om wat eerder te 

komen dan de officiële opening, omdat er gestemd kan worden voor de publieksprijs, een 

mooie waardebon van Foto Konijnenberg. De publieksprijs zal aan het einde van de 

officiële opening worden uitgereikt aan de fotograaf die de foto heeft gemaakt waarop de 

meeste stemmen zijn uitgebracht. 

 

Voor het ophangen van de foto’s op zaterdagochtend en voor het weer verwijderen van de 

foto’s op zondagmiddag 27 november worden nog vrijwilligers gezocht. Hetzelfde geldt 

voor het surveilleren en het beantwoorden van vragen tijdens de 3 overige middagen dat de 

expositie geopend is. Mensen die bij een van deze dingen willen helpen, kunnen zich 

melden bij de tentoonstellingsgroep. 

 

We rekenen op een grote opkomst van clubleden op 19 november a.s. Familie, vrienden en 

partners zijn uiteraard ook welkom. Graag tot dan! 

 

Theo Bosboom 

namens de tentoonstellingsgroep 

 

Herhaalde oproep SBB expositie: zwart wit 
Het nieuwe thema voor de SBB expositie is zwart wit. Omdat we graag nog wat meer werk 

zouden willen ontvangen, hebben we besloten de deadline iets te verlengen en wel tot 15 

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 
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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 

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 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. 

 

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 
 

Nieuwe Redactie 
Ongeveer 10 jaar lang heb ik de Creatuur met veel plezier gemaakt. Tijd voor een frisse 

wind. Pierre Willems heeft zich bereid verklaart deze taak vanaf  heden over te willen 

nemen, ik wens hem hierbij veel succes! Ik dank iedereen voor alle moeite en aangeleverde 

kopij bij het maken van de Creatuur.  Gerard Burgers   

http://www.wetransfer.com/
http://www.yousendit.com/
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Programma VNF-N november/december 2011 
 

 

15 november 2011 grote clubavond 

 

20.00 opening en mededelingen 

20.15 presentatie David Pattyn  

21.00 pauze 

21.15 Eigen werk; vrij thema, 3 beelden per persoon 

22.15 zaal opruimen 

  

 

20 december 2011 grote clubavond 

 

20.00 opening en mededelingen 

20.15 presentatie Paul van Hoof over macrofotografie 

21.00 pauze 

21.15 eigen werk, vrij thema, 3 beelden per persoon 

22.15 zaal opruimen 

 

Door een aantal last-minute wijzigingen in de sprekers en in het programma ontbreken in 

deze Creatuur de bijdragen van de sprekers. De programmagroep is blij dat David Pattyn en 

Paul van Hoof op deze korte termijn hun bijdrage hebben toegezegd. In de volgende 

Creatuur zal gewoon weer een stukje te lezen zijn dat door de sprekers is geschreven. 
 

Wilco en David 

 

Excursie Nachtfotografie met Hein Valk verzet naar 26 november! 

Omdat de geplande nachtexcursie van 19 november samen blijkt te vallen met de expositie 

Rijk van Nijmegen heb ik ervoor gekozen deze te verzetten naar 26 november. Ik wil de 

excursie in de buurt van Nijmegen doen, waarschijnlijk in de Ooipolder, de definitieve 

locatie is afhankelijk van het weer. Omdat de excursie een week later plaatsvindt en het dus 

ook iets vroeger donker is, wil ik graag om 15.30 bij de Schakel verzamelen zodat we om 

15:45 uur kunnen vertrekken. Als je mee gaat neem dan ook een statief, een zelfontspanner 

of afstandsbediening, een zaklantaarn en stevige schoenen mee.  

Tot 26 November, Hein 

 

Zie Creatuur september 2011 voor de uitgebreide omschrijving. 
 

Presentatie David Pattyn: 
Ik zal het over watervogels hebben met weer wat nieuwer werk uit Bulgarije 

en ik wil graag e.e.a. laten zien uit Brazilië. Voornamelijk werk uit de 

Pantanal waar ik de afgelopen 2 jaar 2 maal met het gezin op vakantie ben 

geweest. 
 

Onderstaand enkele beelden. 
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Verslag praktijkochtend herfstfotografie 
Op zaterdag 22 oktober verzamelden circa 9 vnf-ers aan de Meerwijkselaan in Berg en Dal 

om samen de herfst te fotograferen.  
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Vanwege het bijzondere weer waren er nog weinig herfstkleuren te zien. Ook was er die 

ochtend helaas geen mist. Gelukkig waren er in de bossen genoeg paddenstoelen te vinden 

om te fotograferen.  

We hebben eerst samen een korte gebiedsverkenning gedaan waarna iedereen op zoek ging 

naar een stukje herfst om te fotograferen. Het was een gezellige en geslaagde 

praktijkochtend waarbij door sommige zelfs een mooie zonneharp vastgelegd kon worden.  
 

De resultaten zullen we zeker tegen gaan komen bij het eigen werk gedeelte op onze 

clubavonden. 

David Brand 

 

Foto’s gemaakt tijdens de praktijkochtend: David Brand 
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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: 15 november, 20 december 

 

Volgend verenigingsblad 

Het volgende verenigingsblad  verschijnt rond  9 januari 2012.  

Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk 27 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). 

 

 

mailto:voorzitter@vnf-nijmegen.nl
mailto:secretaris@vnf-nijmegen.nl
mailto:penningmeester@vnf-nijmegen.nl
mailto:redactie@vnf-nijmegen.nl
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