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Voorzetter

Natuurliefhebbers en Natuurfotografen

Zo’n zes jaar geleden ben ik lid geworden van de VNF-Nijmegen. Op dat moment

vroeg ik mij af of dit wel de juiste vereniging voor mij was. Ik wilde meer fotograferen

en dat buiten doen trok me. Toch wist ik bijna niets van bloemen, planten en beesten.

Ik heb veel meer met de natuurkunde van de middelbare school: Newton,

thermodynamica en electriciteit, enz. dan de natuurkunde van de lagere school: boom-

en diersoorten leren, pootafdrukken herkennen, enz.. De beelden trokken me en ik

beleef veel plezier aan het maken van foto’s. Inmiddels weet ik dat ik niet echt een

natuurliefhebber ben, maar wel een natuurfotograaf, misschien meer nog een

landschapsfotograaf.

  Tijdens de fotobesprekingen zijn er soms discussies over de naam of de

eigenschappen van een soort en daarin komen de natuurliefhebbers bovendrijven. Dit

zijn  diegenen die graag alles van een soort willen weten, inclusief de ondersoorten en

de samenhang met andere soorten. Ik heb het vermoeden dat de natuurliefhebbers

zelfs in de meerderheid zijn binnen de vereniging en dat dit de primaire reden is om lid

te worden. Als een natuurliefhebber zijn passie kan combineren met de kritische blik

van de natuurfotograaf heb je een bijna onverslaanbare combinatie. 

  Dit werd gedemonstreerd tijdens de open clubavond van de VNF-Apeldoorn in

November waar iemand, ik ben zijn naam vergeten, bijna exclusief foto’s maakte in

zijn moes- en plantentuin. Hij plantte bepaalde soorten bloemen om precies die

vlindersoorten aan te trekken die hij wilde fotograferen. Dit vereist kennis en planning

en leverde hele mooie beelden op. Op diezelfde avond liet Jan Vermeer zien dat je als

natuurliefhebber heel erg kunt genieten van het schouwspel, zonder dat dat bijzondere

beelden oplevert. Hij verontschuldidge zich dat hij het heel moeilijk vond om

bijzondere beelden te maken van olifanten, maar dat hij bijzonder had genoten van de

meer dan honderd olifanten die langs zijn schuilhut waren gekomen. 

  Dit raakt de kern van het verschil tussen de natuurliefhebber en de natuurfotograaf.

Het genieten van de natuurliefhebber en als natuurfotograaf kritisch blijven kijken naar

je eigen werk.  Ik wens jullie voor komend jaar dan ook veel plezier toe als

natuurliefhebbers en zie jullie werk als natuurfotografen met verwachting tegemoet. 

Hein Valk





Programma VNF-N  februari

19 februari 20.00 uur Opening en mededelingen
20.10 uur Wilco Dragt
21.00 uur Pauze

21.05 uur Eigen werk, maximaal 3 beelden per persoon

22.15uur Opruimen

19 februari grote clubavond - 

Landschapsfotografie – Wilco Dragt

Ik ga een verhaal vertellen over hoe ik landschapsfotografie beleef en aanpak. Wat is
mijn insteek, hoe benader ik het, wat is mijn visie er op?
Die thema’s wil ik aan de hand van een aantal beelden en op een praktische en
toegankelijke manier de revue laten passeren. Ik sluit mijn presentatie af met

voorbeelden hoe ik dit in de praktijk uitvoer.
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Verslag Jaarvergadering 15 jan 2013

Ondanks het slechte weer (sneeuw) is er toch nog een opkomst van 16 leden.

De penningmeester (Hans Crone) presenteert het jaaroverzicht, de balans en de

begroting:

•  er is dit jaar iets minder positief saldo door het stoppen van de SBB-

   tentoonstellingen en de afname van het aantal leden;

•  de afschrijvingen stonden per abuis als 80 op de begroting, moet 208 zijn;

   eigen vermogen van de vereniging is weer gegroeid;

•  bij de bezittingen moeten we nog de 19 lijsten optellen, die we van SBB hebben 

   ontvangen;

•  de kosten van VNF kunnen gedekt worden uit de contributie, we kunnen 

    inkomsten foto-uitleen missen;

•  op advies van de kas-cie (Wilco Dragt en David Brand) keurt de vergadering 

   het financieel overzicht goed.

Vervolgens wordt de samenstelling van de verschillende groepen binnen de vereniging

besproken:

• bestuur: secretaris (Michel Lucas) en penningmeester (Hans Crone) zijn 

  aftredend, Marcel Gutter meldt zich aan;

• programma-cie: Wilco Dragt en David Brand zijn aftredend, worden opgevolgd 

  door Marcel Braam en Michel Lucas (Wilco houdt presentatie op clubavond

februari);

• technische cie: 

• onduidelijk wat nu precies samenstelling is van deze groep;

• Peter Docters van Leeuwen wil goede afspraken;

• nieuw: Tim Hofmeester;

• webgroep:

• Pauline van Marle stopt;

• Peter Docters van Leeuwen wil wel trekker worden van deze cie;

• Henk Berns en Marcel Braam willen ook actief worden in deze cie;

• bestuur vraagt Arwin Bos of hij Pauline tijdelijk kan vervangen;

• redactiegroep: Pierre Willems en Jos Hagens, geen wijzigingen, al blijft behoefte

bestaan aan meer samenwerking / afstemming met webgroep;

• tentoonstellings-cie:

• Dirk Saltzher  stopt per direct, en wordt door het bestuur bedankt voor zijn 

  grote verdiensten voor deze cie;

• Adri Klaassen neemt zijn plaats in en geeft aan dat we ruimte zoeken voor 

  opslag van foto’s en lijsten (die nu bij Dirk Saltzher liggen);

• Theo Bosboom, Paul van Hoof en David Pattyn willen op korte termijn 

   taken overdragen;

• Chris Bouwhuisen en Diettrich Cerff willen actief worden in deze cie;

  er wordt een principiele discussie gevoerd over het voortzetten van de 

  uitleen en het organiseren van tentoonstellingen, conclusie is dat dit 



  belangrijk is voor de vereniging en dat we deze activiteiten willen 

voortzetten, daar zal dan wel inzet van alle leden tegenover moeten staan, in 

organisatie of in aanleveren van foto’s;

• Adri Klaassen zal Jos Hagens vragen naar zijn contact met de HAN, dit is 

  een mogelijke grote nieuwe klant, in de orde van SBB;

• een goede suggestie van Henk Berns is om de selectie van foto’s voor de 

  tentoonstellingen voortaan op de clubavonden te doen;

  op korte termijn moet de huisartsenexpositie vervangen worden;

• Theo Bosboom zal zijn contact met Betty Kruit overdragen aan Adri 

Klaassen, met het oog op een vervolg van de samenwerking;

• lustrum-cie:

• Marcel Gutter zal een start maken met deze cie, samen met Andre Janssen 

   en Gwendolyn Abrahams;

• de vorm van het lustrum staat nog open, het hoeft geen festival te zijn.

Tenslotte wordt nog gesproken over hoe de vereniging interessant kan blijven voor

beginners en gevorderden. Element hierin is hoe de bespreking van foto’s beter zou

kunnen verlopen. Idee is om de gevorderden hierin een rol te geven. De gespreksleider

zou een onderwerp / thema voor kunnen stellen, en leden zouden hun foto’s op

voorhand aan de gespreksleider kunnen toesturen. Dan hoeven die niet meer op de

avond zelf op de pc te worden gezet. De gespreksleider zou ook ruimte kunnen krijgen

om zelf wat foto’s te presenteren.

De aanwezigen zijn het erover eens dat een deel van het probleem is dat sommige

leden niet de wil of de ambitie hebben om zich te ontwikkelen in de fotografie, ze staan

in ieder geval niet open voor commentaar, en het lijkt alsof ze alleen hun werk willen

laten zien, of willen komen kijken.

Ter afsluiting nog twee opmerkingen van Peter Docters van Leeuwen:

• hoewel het visie-organisatie aspect belangrijker is, moet er toch ook geld op 

  de begroting worden gereserveerd (als pm-post) voor verbetering van de 

  website;

• cameratools wil VNF-Nijmegen wel sponsoren, hier dient het bestuur actie 

  op te ondernemen.
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Aanleveren beeldmateriaal

Bij deze een oproep om het beeldmateriaal voor presentatie op de beamer niet onnodig

groot aan te leveren. Onze PC is niet de snelste meer en heeft moeite met grote files.

De beamer heeft een resolutie van 1050 x 1400 (3:4 formaat) beeldpunten en het heeft

daarmee geen zin om een beeld met meer dan 1.5 MP aan te leveren. De beamer is

gecalibreerd volgens het sRGB profiel. Vaak wordt nog een maatvoering gevraagd in

dpi. Je kunt hier bijvoorbeeld 72 invullen, maar elk ander getal is ook goed want het

heeft geen effect tijdens de vertoning. 

Alle fotoverwerkingsprogramma’s, ook de gratis varianten, kunnen een beeld naar dit

formaat omzetten.  Dus graag vanaf nu de beelden aanleveren volgens bovenstaande

specificaties.



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: 20 november en 18 december

Het volgende verenigingsblad  verschijnt maart  2013.
Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk  1 maart  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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