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VOORZETTER

De beste wensen

Als vroege nieuwjaarswens viel deze week de natuuragenda 2013 van Roots op de mat.

In een tijd dat de meesten van ons nog aan het nagenieten zijn van de zomervakantie

heeft de redaktie van Roots de agenda voor volgend jaar al gereed. Uit een totaal van

4000 foto’s zijn er 100 geselecteerd voor de natuuragenda. Gevuld met het beste

ingezonden natuurfotowerk van Nederland vallen de pastelkleuren en onscherpe delen

op van de foto’s. Het lijkt wel een must om je diafragma zo ver mogelijk open te zetten

wil je een kans maken om geplaatst te worden. 

Na wat rondkijken kwam ik een foto van mezelf tegen, de reden om de agenda naar

me toe te sturen, maar meer nog kwamen vele namen me erg bekend voor. Ik turfde in

totaal 11 foto’s van 7 leden van onze vereniging. Daarnaast zaten Edwin Giesbers en

Theo Bosboom in de jury. Bij elkaar is dit een serieuze bijdrage aan de natuuragenda

waar we als vereniging trots op kunnen zijn. 

Mijn wens voor volgend jaar is dan ook dat we dit kunststukje herhalen of zelfs

verbeteren. Tot die tijd in ieder geval veel fotografeerplezier.

Hein Valk.
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Programma VNF-N  september & oktober 2012

18 september

20.00 uur opening en mededelingen
20.10 uur eigen werk, 4 beelden per persoon, deel 1
21.00 uur pauze
21.30  uur eigen werk, 4 beelden per persoon, deel 2

22.15 uur opruimen

16 oktober

20.00 uur opening en mededelingen
20.10 uur Theo Bosboom presenteert zijn fotoboek

  ijsland puur
21.00 uur pauze

21.05 uur eigen werk

22.15 uur zaal opruimen

Presentatie fotoboek “ijsland puur” 

Met veel plezier presenteer ik op

de grote clubavond van oktober

mijn eerste fotoboek: ijsland

puur. Uiteraard zal ik veel mooie

beelden laten zien van IJsland,

waarbij ik de nadruk zal leggen

op recent werk dat ik nog niet

eerder op de club heb laten zien.

Ook zal ik vertellen hoe het boek

tot stand is gekomen. Ik geef het

zelf uit via een eigen uitgeverij en heb

bijna alles zelf gedaan, met de hulp

van een vormgever (René Alblas van

Roots magazine). Een tijdrovend,

leerzaam en heel boeiend proces. 

Toen ik IJsland in 2006 voor het eerst

bezocht had ik absoluut nog niet het

idee dat ik er een project of zelfs een

boek van zou willen maken. Ik was

Detail van ijsgrot

Geothermische bron



nog maar relatief kort bezig met de fotografie en had gewoon veel zin om een mooi

nieuw land te leren kennen en te fotograferen. Ik heb toen met twee vrienden (geen

fotografen) eerst de schitterende Laugavegur trektocht gelopen. Daarbij werd hun

geduld zwaar op de proef gesteld, want na iedere bocht moest ik opnieuw stoppen om

mijn fotospullen weer uit te pakken en te fotograferen, volkomen gefascineerd door

weer een grillig vulkaanlandschap of een kleurrijke hete bron. Daarna volgden nog 10

dagen samen met Michel Lucas, jullie wel bekend, waarbij de fotografie centraal

stond. We reden vanaf het

Keflavik vliegveld in één

ruk naar het gletsjermeer

Jökulsárlón, waar we rond

middernacht aankwamen

en ondanks de lange reis

de hele nacht bleven door

fotograferen. Een

prachtige start van 10

fantastische dagen met

heel veel fotografie en

heel weinig slaap.   
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Golven op lavastrand Storm bij Reynisdrangar

IJsblok op lavastrand 



De tweede trip was niet

lang daarna in de winter,

met mijn vriendin Kirsten

die ik in Landmannalaugar

had leren kennen.

Aanvankelijk was ik erg

teleurgesteld, want de

eerste dagen lagen de

temperaturen ruim boven

de nul, het regende

continu en het landschap

was grauw en

oninteressant. Maar toen

het weer omsloeg,

veranderde ook mijn

stemming heel snel. Onder een vers laagje sneeuw is IJsland zo mogelijk nog

fascinerender. De grafische lijnen en vormen en de leegte in het landschap hebben een

subtiele schoonheid die ik zeer inspirerend vind. 

Daarna was er geen houden meer aan en ben ik ieder jaar tenminste twee keer

teruggeweest op IJsland, soms met Michel, soms met Kirsten en soms alleen. Altijd

was het mooi en bijzonder.  

Waarom IJsland? Het is niet moeilijk om uit te leggen waarom IJsland voor een   6

Grafisch landschap

Rivierdelta bij Landmannalauga



natuurfotograaf een aantrekkelijke bestemming is. IJsland heeft de grootste ijskap van

Europa, de mooiste en krachtigste watervallen en de meeste actieve vulkanen. En ook

nog papegaaiduikers, harlekijneenden, woeste rotskusten en zwarte lavastranden,

verlaten hoogvlaktes en allerlei bizarre geothermische verschijnselen. Bovendien zijn

grote delen van het eiland nagenoeg onbewoond en is het aantal toeristen vergeleken

met andere Europese bestemmingen nog altijd bescheiden.

Toch vormen deze indrukwekkende wapenfeiten van de IJslandse natuur maar een

gedeeltelijke verklaring voor mijn jarenlange passie voor IJsland. Belangrijker is nog dat

ik mij op IJsland veel dichter bij de natuur voel dan op welke andere plek ook. Het is

net alsof ik de natuur hier intenser beleef. IJsland kruipt onder mijn huid, het raakt

me, het overweldigt me, iedere keer weer opnieuw. 

Misschien is het de oerkracht van IJsland. Je voelt dat op IJsland de natuur nog de

baas is, dat de aarde er nog volop in beweging is en dat er natuurkrachten aan het werk

zijn die de mens maar nauwelijks kan bevatten, laat staan beheersen. Voor iemand uit

Nederland, waar de natuur sterk is teruggedrongen en bijna iedere vierkante meter van

het land door de mens gebruikt wordt, is dat waarschijnlijk nog specialer. In 2010 heb

ik een avond en nacht van dichtbij de uitbarsting meegemaakt van de Eyjafjallajökull

vulkaan, waarvan de aswolk het Europese vliegverkeer wekenlang ernstig verstoorde.

Het was voor mij een belangrijke, emotionele ervaring. Het voelde een beetje alsof ik

getuige was van het ontstaan van de aarde en ik had het idee dat ik IJsland opeens veel

beter begreep.

Het boek IJsland puur bevat een selectie van de foto’s die ik in de jaren 2006 tot en

met 2012 heb gemaakt. In die periode ben ik 13 keer op IJsland geweest,

waarvan 6 keer in de winter.

Stormvogel bij Skogafoss
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 Ik heb in totaal meer dan

vier maanden op het eiland

doorgebracht, die ik fulltime

aan de fotografie heb

besteed. Tijdens de

zomertrips heb ik mijn dag-

en nachtritme omgedraaid,

om optimaal te kunnen

profiteren van het mooie

licht rond zonsondergang en

-opgang, die in die periode

kort na elkaar plaatsvinden.

Overdag probeerde ik dan te

slapen, maar slaap heeft

nooit hoge prioriteit als ik

op IJsland ben.

Uiteraard zal ik een aantal boeken meenemen op de betreffende clubavond, zodat

geïnteresseerde clubgenoten het kunnen aanschaffen. Het boek heeft 144 pagina’s en

een harde kaft en kost 34,90 euro. Het voorwoord is van Vincent Munier. Mensen die

niet op de clubavond kunnen komen, kunnen het bestellen op bol.com of mijn eigen

website www.theobosboom.nl.

Theo Bosboom

Hraunfossar in de herfst

Rendieren in de sneeuw
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Resultaten van de enquete over de website

Op de in Juni verstuurde enquete over de website zijn 19 reakties gekomen, dat is een

goed resultaat op een ledenaantal van 66 personen. Alle inzenders hiervoor hartelijk

dank. 

Van de 25 vragen werden er drie met een zeer duidelijk ja of nee beantwoord, voor de

overige vragen waren de meningen genuanceerder. Dit geeft aan dat het heel moeilijk

is om het iedereen helemaal naar de zin te maken bij een vernieuwde website. Ik heb

me in de interpretatie van de resulaten daarom laten leiden door de top5 van meest

gewenste items. Dit zijn de vragen met de hoogste percentages ‘ja’ als antwoord. De

overige vragen scoren minder dan 70 % ja antwoorden en worden als niet significant

beoordeeld gezien de niet geheel neutrale vraagstelling.

Hierboven zijn de resultaten in tabelvorm weergegeven met een korte interpretatie van

mijn kant.  Het meest belangrijk worden gevonden een goed archief van de foto’s van

de maand, een (actuele) agenda en de Creatuur. De site moet er in eerste instantie

voor de leden zijn, met minder nadruk op het aantrekken van nieuwe leden of

exposities. De leden willen graag hun eigen werk etaleren, via een link naar hun eigen

site of zelf foto’s uploaden op de site. Minder animo is er voor een afgeschermde

gedeelten van de site. Voor het via de site in contact blijven met elkaar is vooral een

prikbord gewenst. Deze laatste items geven aan dat de site niet te complex of

uitgebreid moet worden. 

Enquete website voor VNF-Nijmegen

Vragen 19 reakties Ranking Interpretatie

Welke onderdelen zou je graag op de website zien? ja [%] Top5

openbaar archief met foto van de maand 100% 1 Zeer gewenst en levert uiteindelijk ook een archief op

openbaar foto archief 74% 5 Wel preciezeren over welke foto's het gaat

agenda 100% 1 Een actuele agenda is zeer gewenst

Openbaar archief Creatuur 84% 3 Voor een historisch overzicht

Overzicht van het bestuur (smoelenboek) 74% 5 Duidelijkheid over bestuur gewenst

 - openbare versie 58%

 - afgeschermde versie 42%

Afgeschermde delen zijn niet erg gewenst, en werken mogelijk 

drempelverhogend.

Overzicht van de leden (smoelenboek) 74% 5 Duidelijkheid over leden gewenst

 - openbare versie 63%

 - afgeschermde versie 42%

Afgeschermde delen zijn niet erg gewenst, en werken mogelijk 

drempelverhogend.

Zelf beheren persoonlijk portfolio en link naar eigen website 84% 3 Gewenst en ontlast de webmamster

Zoekfunktie 68%

Pagina met externe links 84% 3 Gewenst, maar inhoud nog preciezeren

Afgeschermd forum met onderstaande onderdelen 63%

 - fotobeoordeling 53% Scoort relatief laag, weinig toegevoegde waarde tov de clubavonden?

 - techniek 68%

 - (ver)koop 68%

 - prikbord (delen van fotolokaties, oproep om samen te gaan fotograferen) 79% 4 Een forum lijkt wel gewenst, maar houdt het simpel

Overzicht van fotowedstrijden (intern) 68%

Overzicht van fotowedstrijden (openbaar) 74% 5 Voor de natuurfoto wedstrijden

Uploaden van eigen werk voor aanvang van een clubavond 74% 5 Gewenst en ontlast de  technische commissie op de clubavonden

Waarvoor wil je de site gebruiken? 

verbindend deel van de vereniging 92% 2 Geeft aan dat de site in de eerste plaats een  site voor leden is.

nieuwe leden aantrekken 71%

binnenhalen van exposities 63%

uniformiteit met andere VNF websites 21% Niet belangrijk

Open vraag

Heb je nog andere ideeen voor de website? Veel verschillende reakties. Gemene deler: houdt het simpel en actueel.
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De mogelijkheid om het eigen werk te uploaden naar de site wordt zinvol geacht en

aangezien het de technische commissie ontlast tijdens de clubavonden is dit vanuit het

bestuur gewenst. Als laatste zijn er nog wensen voor enkele pagina’s met informatie

van algemene aard, bestuurs- en ledenoverzicht en een overzicht van externe

fotowedstrijden. 

We zullen de resultaten in meer detail in de webcommissie bespreken en verder

uitwerken. 

Hein Valk



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  november   2012.
Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk  31 oktober 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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