
Vereniging NatuurFotografen Nijmegen
21 mei  Jan Versteeg AV presentatie 

  18 juni  David Brand voorjaar op Elba

Creatuur
       mei - juni 2013

Adrie Klaasen

Foto van de

maand april 

Liefke Reurich

Foto van de 

maand maart



Geacht bestuur en clubleden,

 

Met veel plezier heb ik de afgelopen anderhalf jaar deel uitgemaakt van het

bestuur van de VNF-Nijmegen. We zitten in een overgangsfase waarin de

website en het clubblad aangepast worden en nieuwe leden verwelkomd

kunnen worden. 

Helaas ben ik sinds kort gediagnotiseerd met botkanker met uitzaaiingen

met een sterk progressief karakter, dededifferentieerd chondrosarcoma.

Hierdoor rest me weinig tijd en die wil ik graag zo goed mogelijk gebruiken.

Fotograferen blijft een belangrijke hobby voor me, maar het bestuurswerk

voor onze vereniging kan ik niet meer bij doen. Ik wil me daarom afmelden

als bestuurslid.  

Het valt me zwaar dit te moeten melden, maar gegeven de omstandigheden

zie ik geen andere mogelijkheid. 

Ik wens jullie allen nog heel veel fotoplezier.

 

Groeten Hein 
 





Programma VNF-N  mei - juni

21 mei 20.00 uur Opening en mededelingen
20.10 uur Jan Versteeg  AV presentatie
21.00 uur Pauze
21.05 uur Eigen werk, maximaal 1 foto per persoon
22.15uur Opruimen

18 juni 20.00 uur Opening en mededelingen

20.10 uur David Brand voorjaar op Elba
21.00 uur Pauze
21.05 uur Eigen werk, maximaal 1 foto per persoon
22.15uur Opruimen

Presentatie Jan Versteeg 21 mei

Met een AV presentatie van ca 10 minuten wil ik jullie een overzicht presenteren van
mijn natuurfotografie. Sinds 2000 ligt mijn fotografische interesse bij de
natuurfotografie. Fotograferen deed ik toen al veel langer, voornamelijk portret
fotografie en veelal zwart-wit wat ik in mijn doka zelf ontwikkelde en afdrukte. 

Mijn natuurfoto’s waren eerst nog analoog op dia en sinds 2008 fotografeer ik digitaal.
In mijn presentatie laat ik foto’s zien van sinds ik digitaal werk. De onderwerpen die ik
fotografeer zijn macro, vogels, dieren en landschap. Tot nu toe allemaal in Nederland,
meestal in een straal van ca 25 km rondom Elst.



Favoriete gebieden zijn Millingerwaard, Meinerswijk en de Hatertse vennen. Vooral de
Millingerwaard spreekt mij zeer aan, ik heb daar al fijne momenten meegemaakt met
Reeën, Bevers, Beverrat en verschillende vogels. Sinds een paar jaar fotografeer ik ook
in een paar gebiedjes op een paar kilometer van mijn huis. In deze gebiedjes ben ik
graag met mijn macro lens aan de gang.

Naast deze gebieden mag ik ook graag de Veluwe bezoeken, zoals Deelerwoud, Hoge
veluwe, Posbank en het Kootwijkerzand. Onderwerpen zijn dan het landschap en het
groot wild zoals o.a. de Edelherten.

Af en toe zoek het nog iets verder van huis en bezoek ik de Oostvaarders plassen of
Texel. 
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Meestal ga ik alleen op pad en struin ik rond of ga ergens rustig zitten en wacht af wat
er op me afkomt. Sinds een paar jaar ga ik ook vaak samen met mijn zoon Jeffrey op
pad en dan vindt ik het vooral ook leuk om te zien en te vergelijken wat we gemaakt
hebben. 



Voorjaar op Elba   David Brand 18 juni   

In het najaar van 2012 won ik bij de jaarlijkse Roots natuurfotowedstrijd een fotoreis
met bestemming naar keuze. Een mooiere prijs had ik niet kunnen winnen. Maar
daarmee was de bestemming nog niet gekozen. In mijn dromen ging ik orchideeën
fotograferen in Papua Nieuw Guinea en vlinders op de Seychellen… Ik koos
uiteindelijk voor een bestemming iets dichter bij huis. Ik wilde voorjaarsflora
fotograferen op het voor fotografen relatief onbekende Elba. Dit eiland ligt in de
Middellandse zee voor de kust van Toscane in Italië. Afgelopen april heb ik mijn reis
gemaakt. Wat ik op Elba aantrof, was meer dan ik durfde dromen: een groen eiland
met een explosie van kleurige bloemen. Schitterende met mos bedekte rotsformaties,
mistige bossen, wilde cyclamen en nog veel meer.
Het fotograferen van voorjaarsflora is dus zeker gelukt. Of het de moeite waard was,
laat ik je graag zien in mijn presentatie ‘Voorjaar op Elba’ tijdens de vnf-nijmegen
clubavond van juni.
Ik zie jullie graag. Arrivederci!
David Brand
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Mijn favorite natuurfotograaf

Het is twijfelachtig of mijn favorite natuurfotograaf überhaupt een natuurfotograaf is.
Ook de status als favoriet is niet duidelijk. Zijn foto’s zijn niet diegene die de sterkste
emoties in mij wakker roepen en het zijn ook niet de moiste foto’s überhaupt. 
Hoezo heb ik dus besloten over hem te schrijven? Nou, nummer een: Hij heeft immers
planten gefotografeerd, nummer twee: hij heeft dat op een manier gedaan, die mijn
zicht op planten, landschapen, water en wat dan ook en mijn esthetische zin sterk
beinvloed heeft, en dat al lang bevoor ik theoretisch of analytisch over foto’s en
fotografie heb nagedacht. Zijn foto’s zijn nu 80 tot 115 jaren oud en ondanks de vele
milliarden foto’s die zindsdien worden gemaakt uniek en onmiskenbaar. En dat is de
derde reden waarom ik over hem wil schrijven. De vierde en eigentlijk alles
samenvattende reden is, dat hij de volgens mij belangrijkste regel voor fotografie in zijn
plantenfoto’s tot een perfectie heeft gebracht: De beperking op een idee of een verhaal
en alles overbodige weglaten.

Ik schrijv over Karl Blossfeldt, die vermoedelijk eerder bij kunstliefhebbers bekend is
dan bij fotografen. Karl Blossfeldt wordt 1865 in een klein dorp in het Harz
(Oostduitsland) geboren en overleidt 1932 in Berlijn, waar hij meer dan 30 jaren
dozent aan de Universität der Künste, ofwel voorgangerscholen, voor „Modellieren
nach lebenden Pflanzen“ was. 

Hij maakte zijn foto’s niet om mooie foto’s te maken. Hij wilde voorbeelden voor de
studenten hebben, die de pure natuurlijke vorm toonden. De studenten zullden deze
voor hun zierkunstwerk als voorbeelden genieten. Planten in een herbarium worden
droog en verloren structuur en form; tekeningen „voegden iets persoonelijks erbij“.
Dat waren de uitgangspunten voor Blossfeldt. In de fotografie zag hij dus een
mogelijkheid, de natuurlijke vorm vast te houden. 

De foto’s ontstanden binnen met een groot uiterlijk technisch vertoon. De meeste
plantendelen heeft hij tussen ruiten gefotografeerd om alles binnen de zone van de
scherptediepte te kunnen fotograferen. Somige planten worden ook in een stuk
kneedsel gestoken of opgehangen. De achtergrond was gewoon neutral wit of grijs.
Groot aandacht hechtte hij vermoedelijk op de keuse van zijn objekten : Hij zocht
kennelijk individuen die een bepaalde form bijzonder goed toonden. Blossfeldt ging in
het chaos van de natuur op zoek naar diegene vormen en structuren, die de basis van
alle vormen zijn. En met zijn manier van fotografieren bracht hij pecies dat naar voren
en niet meer.

Het resultaat van zijn werkwijze waren heel objektieve en nuchtere reproducties van
„Urformen der Natur“. Zo noemde hij zijn eerst boek, dat pas 1928 verscheen. Pas
twee jaren voor dat boek worden de eerste foto’s in een tentoonstelling samen met
afrikaanse kunst voor het eerst in het openbaar gepresenteerd, wenige jaren dus voor
hij met pensioen ging. En dat was ook niet zijn plan. Hij wordt door een kennis
„ontdekt“, die daarna de tentoonstelling organiseerde. Tot dan waren de foto’s alleen
maar werkmiddelen aan de universiteit, daarna worden ze heel populair. 



Desondanks bleven ze uniek. Volgens mij was er geen opvolger, misschien ook omdat
Blossfeldt zijn idee met meer dan 2500 foto’s zo compleet heeft bewerkt, dat er niets
aan toe te voegen valt.

Verdere informaties en foto’s:
http://www.karl-blossfeldt-archiv.de/
http://www.blossfeldt.info/wDeutsch/Karl_Blossfeldt/KB_index.php

Dietrich   Cerff

Allium ostrowskianumBlossfeldt mit sense Aristolochia

Dipsacus laciniatus Haarfarn Phacelia congesta



Samenstelling bestuur en werkgroepen

Bestuur VNF-Nijmegen per 17-01-2013

Voorzitter

Liefke Reurich Secretaris
Marcel Gutter Penningmeester
Adrie Klaassen Algemeen bestuurslid

Werkgroepen

Kascommissie: Hans Crone en ?? (vacant)

Lustrumgroep:  Marcel Gutter, André Janssen, Peter Docters van Leeuwen,  
Pierre Willems (Vacant)

Redactie: Pierre Willems, Jos Hagens en ?? (vacant)

Programmagroep: Marcel Braam en Michel Lucas

Tentoonstellings-: Pauline van Marle, Adrie Klaassen, Chris Bouwhuisen, 
groep Diettrich Cerff en Gwendolyn Abrams.

Webgroep:  Arwin Bos, Henk Berns, Marcel Braam en 
Peter Docters van Leeuwen.

Technische : Peter Docters van Leeuwen, Tim Hofmeester, 
commissie Cuno Wegman en ????
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Fotografen van de maand  maart

Liefke Reurich

Marcel Braam



Ooievaars boven de Mokerheide ???



Belangrijke gegevens van VNF-Nijmegen
Bestuur

Voorzitter

Secretaris Liefke Reurich

Rijksweg-West 15

6842 BA  Arnhem

026-3815995

email: secretaris@vnf-nijmegen.nl

Penningmeester              Marcel Gutter 

 Hegdambroek 10 - 39

6546 Nijmegen

024- 3773884

E-mail: penningmeester@vnf-nijmegen.nl

Alg. bestuursleden Adri Klaassen

Akeleistraat  5

6641 AS   Beuningen  

024 6772251

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 eerste en derde dinsdag van de maand om 20.00 uur (zaal open 19:30 uur). 

Komende verenigingsavonden op: 5 en 19 maart, 2 en 16 april

Het volgende verenigingsblad  verschijnt september  2013.

Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk  1september  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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