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VOORZETTER

                                                                                                                                                            
Nieuwe pennen

Ik weet niet beter dan dat Jos Hagens de voorzitter van onze vereniging was. In de

bijna 5 jaar die ik nu lid van de ‘club’ ben was hij een vaste waarde. Met veel plezier

las ik zijn openingen in de Voorzetter en hem te vervangen zal dan ook een hele

dobber worden. Jos, bij deze nog bedankt.

Om in de stemming te komen eerst de oude Voorzetters herlezen. Wat zijn de thema’s,

gaat het om grote of kleine onderwerpen, is er een serie? Dat blijkt niet zo eenvoudig,

er komt van alles aan bod, van rechttoerechtaan verenigingsnieuws tot een gedachte bij

het lezen van een artikel. Het blijkt daarmee niet uit te maken wat het onderwerp is,

als het maar inspiratie voor een voorzetter oplevert. Hier kun je ook een parallel met

fotograferen trekken. Je hoeft niet alleen naar de bekende mooie lokaties toe om

inspirerende foto’s te maken, als de situatie je inspireert levert het ook vaak

interessantere foto’s op. 

Voor deze eerste Voorzetter van mijn hand is rechttoerechtaan verenigingsnieuws de

meest logisch keuze. Ons bestuur is behoorlijk gewijzigd met het vertrek van Jos en

Godelieve en de komst van Liefke, Adri en mijzelf. Ook zijn de redacties van de

creatuur en de website samengevoegd en versterkt, ik zou het nu de communicatie

commissie willen noemen. Er zijn daarmee heel wat nieuwe pennen gevonden. De

wens van Jos, zoals bleek uit zijn Voorzetters, was meer mensen in de vereniging

betrokken te krijgen bij de aktiviteiten. Met het versterkte bestuur en de communicatie

commissie denken we een stap in die richting te doen. Als bestuur hebben we voor dit

jaar een drietal aktiviteiten gedefinieerd waar we ons op willen richten: hoe verder te

gaan met de fotoseries na het vertrek van de SBB klant, het aanpakken van de website

en het organiseren van een Lustrumdag in 2013. Voor de eerste twee aktiviteiten zijn

er al bestaande commissies waarmee we contact kunnen opnemen en het lijkt ons een

goed idee om voor het Lustrum een nieuwe commissie te vormen.  

De Lustrum commissie is op dit moment nog een lege schil, een ‘placeholder’ voor

een aktiviteit. Met het recente zesde internationale fotofestival van de NVN in Arnhem

als inspiratie kun je het zo groots en meeslepend maken als je wilt. Nu zullen wij het

zeker niet zo groots maken als het NVN festival, maar ook op een schaal die past bij

onze vereniging kunnen we een heel aantrekkelijke dag organiseren met voor alle leden

en geïnteresseerden een aantrekkelijk aanbod. Wil je deel uitmaken van deze

commissie of heb je ideeën hoe we zo’n dag kunnen invullen, laat dan van je horen.

Dan kunnen we er iets moois van maken.  

Hein Valk
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Programma VNF-N  maart & april 2012

20 maart grote clubavond

20.00 opening en mededelingen
20.15 presentatie Hein Valk: kustlandschappen
21.15 pauze

21.30 eigen werk, 3 beelden per persoon

22.15 zaal opruimen

17 april grote clubavond

 20.00 opening en mededelingen
20.15 presentatie Pauline van Marle: de steenuil en zijn biotoop

21.00 pauze

21.15 eigen werk, 3 beelden per persoon

22.15 zaal opruimen

Kustlandschappen
Ik heb iets met water. De afgelopen jaren was ik al een aantal malen aan de

Nederlandse kust wezen fotograferen, maar vorig jaar besloot ik dat kustlandschappen

mijn thema van het jaar zou zijn. In Juli stond een reis met Marcel Braam naar

Noorwegen op program en in het najaar een trip naar Schotland. In beide gevallen was

mijn hoofddoel om kustlandschappen te fotograferen. Om het af te ronden heb ik aan

het eind van het jaar nog weer de Nederlandse kust verkend.

De reden dat ik de kust wilde fotograferen is dat het relatief eenvoudig is om

minimalistische foto’s te maken die van zichzelf al veel rust uitstralen. Dat is waar ik in

de kustfoto’s veelal naar zoek, het aantal beeldelementen terug te dringen, vaak in

combinatie met een minimaal kleurenpalet. De vraag voor mij is dan wanneer de een

foto nog interessant is en wanneer het saai wordt. Is het mogelijk om een interessante

foto te maken met 1 beeldelement, moeten het er toch twee of meer zijn of kan het een

compositie zijn die louter uit kleuren or kleurbanden bestaat? Uit reakties blijkt dat

mijn grens van ‘saai’ verder weg ligt dan bij anderen, maar dat vind ik juist interessant. 

De Noorwegen vakantie was van het ‘Plan B’ type. Zowel voor Marcel als voor mij
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ging een andere vakantie niet door en

samen konden we toch een gewenste tocht

maken. Het hoofddoel was een meerdagig

bezoek aan het eiland Runde. Het eiland

is bekend voor de grote hoeveelheid

vogels, met onder andere Jan van Genten

en Papegaaiduikers. Toch trekken de

landschappen mij meer en dat de meeste

papegaaiduikers al weer naar zee waren

vond ik dan ook niet zo erg. De

kustlandschappen in het zuiden van

Noorwegen en bij Runde waren zeker de

moeite van het bezoek waard. De start

was dan misschien wel ‘Plan B’, maar het gevoel na afloop was dat zeker niet.

Ik ben naar Schotland gegaan omdat ik via een collega een workshop had gezien van

Bruce Percy (www.brucepercy.co.uk) die me erg aansprak. Bruce is een Schot en zijn

Schotland werk liet minimalistische composities zien met veelal een blauw/paarse

kleur. Ook de kleur groen komt slechts zelden voor in zijn werk ;-). Daarnaast wilde ik

nog 2 weken zelf fotograferen langs de kust. 

De workshop op Arran was zeer inspirerend en gaf een goed inzicht in zijn manier van

werken. Met maar zes deelnemers had hij voldoende tijd om zijn kennis door te geven.

Een paar dingen die ik daar geleerd heb zijn: impact van perspectief bij (extreme)

groothoek, beeldformaat bepaald de compositie (ook omgekeerd) en met zijn

burning/dodging nabewerking legt hij de nadruk op zijn onderwerp. Ook fotografeert

hij nooit tegen de zon in, waarschijnlijk ook om dat zijn middenformaat film maar een

bereik van 5 stops heeft. Al met al een goed verzorgde en leerzame week. 
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De twee weken daarna heb ik het geleerde zoveel mogelijk in praktijk gebracht. Mijn

foto’s van deze periode en ook daarna hebben daarmee een stijlverwantschap met de

foto’s van Bruce gekregen. Ik ben in het noorden en zuiden van Skye geweest en nog

enkele dagen naar Harris. Vooral dit eiland heeft een zeer boeiende en gevarieerde kust

met soms azuur water. 

Het laatste deel van de vakantie was bij het gehucht Elgol op Skye, waar honderd

meter kustlijn bijna dagelijks fotografen trekt. Op alle drie dagen dat ik daar aan het

fotograferen was waren er ook andere enhousiastelingen te vinden met een fototoestel. 

Al met al heb ik een heel goed gevoel aan deze vakantie overgehouden. Via Bruce tot

nieuwe inzichten gekomen en met een minimaal verblijf van drie nachten per lokatie

krijg je ook de rust om  de lokaties op je in te laten werken. Dat heeft als voordeel dat

je lokaties meerdere keren kunt bezoeken en daarmee meer kans hebt op gunstige

omstandigheden. 

Wat ik frappant vond was dat ik in de laatste twee weken bijna uitsluitend mijn 24-70

mm lens gebruikt heb. Dit maakt het fotograferen veel makkelijker en rustiger: je kunt

je camera met lens en filters kant en klaar op statief op de achterbank van de auto laten

liggen (in ieder geval in het dunbevolkte Schotland, waarschijnlijk niet in Nederland)

en alleen de batterijen en geheugenkaarten wisselen. Een ander voordeel is dat je niet

meer met een fototas hoeft te sjouwen. Ook hoef je je niet continue af te vragen wat de

beste lens is voor de situatie is, je kunt je volledig concentreren op composities die

passen binnen het beperkte bereik dat je hebt. 

In de presentatie wil ik laten zien wat me naar de kust trekt. Ik zal daarin drie delen

laten zien met foto’s uit Nederland, Noorwegen en Schotland. Bij het Schotland deel

zal ik ook bij enkele beelden uitwijden over de na-bewerking van de foto’s. 

Hein Valk
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Drie verschillende steenuilbiotopen
Inleiding:

Het afgelopen jaar 2011 heb ik me bewust beziggehouden met het in beeld brengen

van de steenuil en zijn biotoop. Ik heb hierbij gekozen voor drie verschillende lokaties,

waar ik al enige jaren kwam en het leek me interessant om deze verschillende lokaties

in beeld te brengen.

Drie Biotopen

1   The Janssen    de steenuilen op de rommelboerderij

Ik heb hier zo’n 7 jaar met veel plezier gefotografeerd en met de boer een goeie band

opgebouwd. In januari 2011 is deze boer op 86-jarige leeftijd overleden.

Thé was een typisch keuterboertje, met een echte rommelboerderij. Een typisch

voorbeeld van het kleinschalig cultuurlandschap, het type landschap waar de steenuil

zich prima thuisvoelt.

Helaas is de boerderij inmiddels verkocht en zal zowel de boerderij als schuurtjes

binnenkort tegen de vlakte gaan. Inmiddels heb ik er wel voor kunnen zorgen dat er

een steenuilkast in een nabijgelegen knotwilg is geplaatst en inmiddels is er ook een 2e

steenuilkast geplaatst,wat verder van het woonhuis afgelegen in een houtwal.

In mijn presentatie laat ik niet alleen de steenuil zien, maar ook de boer, de boerderij

en de overige dieren die ik in beeld kon brengen.
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2 De boerderij op de terp  de roestkar-uil

Bij deze boerderij fotografeer ik al een jaar of drie, Ik heb in de loop der tijd een

enorme passie ontwikkelt voor dieren die leven in een door de mens gecreëerde

leefomgeving en vooral als het een beetje rommelig en oud is. (Sommige mensen zien

dat als: troep of rotzooi!)

Zo heb ik vogels en zoogdieren gefotografeerd die op en in oude autobanden

foerageren, vogels tussen oud roest en in de stal en op het erf. Maar pas afgelopen

zomer ben ik diverse malen bij de steenuil in de boerenkar geweest. 

Het gaat hier om een melkveebedrijf, waarbij de koeien een vrije in- en uitloop hebben

en dus in de lente tot in het najaar kunnen genieten van het verse gras. ’s Winters

staan zij op stal. Als de koeien bij de roestkar liepen had ik pech, dan kon ik daar de

tent niet opzetten. (Geen probleem, dan ging ik ergens anders staan, want er is altijd

genoeg te zien) Liepen er een paar koeien dan was het geen probleem. 
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3  Eén adres is niet genoeg   “deel”-uil

Deze steenuil houdt er twee adressen op na. Waar de uil broedt is me in al die jaren

dat ik hier kom nog steeds niet duidelijk. Er zijn namelijk veel mogelijkheden. Beide

eigenaren hebben een tocht-schuur en beiden hebben hoogstamfruitbomen.

Hoewel het ene huis oorspronkelijk een boerderij was, hebben beide huizen nu een

woonfunctie. Wel is er veel land. Zijn er schapen, hoogstamfruitbomen en overhoekjes

aanwezig. Dit biedt genoeg mogelijkheden voor de steenuil.

Ook hier kom ik al een jaar of vijf, maar vanaf het late voorjaar heb ik hier intensiever

gefotografeerd. Ik mocht mijn schuiltent overal in de tuin opzetten.
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Externe sprekers 2012

 

De programmagroep is blij dat 2 topfotografen hebben toegezegd om in 2012 een

lezing te komen geven op onze club. Noteer alvast in je agenda: op de clubavond van

mei zal Marsel van Oosten een lezing geven en op de clubavond van december zal

natuurfotograaf Andrew George een presentatie geven. Beide fotografen behoren tot

de top van de Nederlandse natuurfotografie en beiden hebben in de veolia wildlife

photographer of the year wedstrijd van 2011 prijzen gewonnen. In de volgende

Creatuur gaan we uitgebreider in op de lezing van Marsel van Oosten. Als je niet zo

lang kunt wachten, kun je op de volgende websites alvast beelden bekijken van deze 2

fotografen: Andrew George: www.agfoto.nl & Marsel van Oosten: www.squiver.



Belangrijke gegevens van VNF-Nijmegen
Bestuur

Voorzitter Hein Valk

Slottuin 1

6642 DC  Beuningen

06-13491885   email: voorzitter@vnf-nijmegen.nl

Secretaris Michel Lucas 
Kangoeroestraat 1

6531 RE  Nijmegen
E-mail: secretaris@vnf-nijmegen.nl

Penningmeester               Hans Crone 
 1ste Colonjes 8 

6562DL   Groesbeek 

E-mail: penningmeester@vnf-nijmegen.nl

Alg. bestuursleden Adri Klaassen Liefke Reurich
Akeleistraat  5 Rijksweg -West

6641 AS   Beuningen  6842 BA  Arnhem

 024 6772251 026-3815995

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: 17 januari en 21 februari

Het volgende verenigingsblad  verschijnt begin maart    2012.
Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk  23 april 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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