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De Voorzetter 

Waarom fotograferen we (nog)?

Ik wil beginnen met me te verontschuldigen. Ten eerste over de lengte van dit stukje

en ten tweede dat ik hier geen motiverend stukje schrijf over het fotografisch genieten

van de herfst. Toch is er iets anders dat me de laatste tijd meer bezig houdt. 

Bij een praktijkochtend van een fotocursus hoorde ik een van de medecursisten dat hij

de vraag had gekregen wat hij met zijn foto’s deed. Hij kwam niet veel verder dan op

internet zetten en af en toe afdrukken. Dit is de eindvraag die begint bij het waarom

van het fotograferen. Als natuurfotografen hebben we niet de makkelijkst te verklaren

bezigheid gekozen. 

Natuurfoto’s hebben hoegenaamd geen nieuwswaarde. Landschappen veranderen niet

dramatisch zonder toedoen van de mens en aan het uiterlijk van dieren en planten is

ook nog niet veel veranderd sinds de fotografie bestaat. Hierdoor zijn foto’s van 50 jaar

of langer geleden nog net zo relevant als foto’s van vandaag en verkopen boeken van

bijvoorbeeld Ansel Adams nu nog steeds. Fotografen die foto’s maken met

nieuwswaarde, voor bijvoorbeeld journaals, documentaires, bruiloften en

evenementen, kunnen bijna dagelijks iets vastleggen wat er daarvoor nog niet was en er

meestal daarna ook niet meer is. Het gaat niet per se om het vastleggen onder de meest

gunstige omstandigheden, maar allereerst om de registratie. Er is geen competitie met

andere momenten of inwisselbaarheid van personen en dat is de nieuwswaarde. 

Bij natuurfotografie is dat geheel anders. Een foto van een dier of landschap is

compleet inwisselbaar met een andere foto van datzelfde dier of landschap. Wat een

foto interessant maakt zijn juist de omstandigheden en exoticiteit. We zijn ook al zo

verwend met vergelijkbaar beeldmateriaal dat we onze neus ophalen voor iets wat

richting registratie gaat. We spenderen als natuurfotografen daarom onze tijd aan het

treffen of creeren van die ideale omstandigheden of reizen naar verre oorden om nog

iets onontdekts tegen te komen.   

Daarnaast zijn we (in het Westen) in een situatie aanbeland waarin een gemiddeld

huishouden meer camera’s heeft dan tandenborstels. Alles is altijd vast te leggen. Dat

is goed voor de nieuwswaarde momenten, maar knaagt ook aan de poten van de

natuurfotografie omdat nu ook bij de ideaalste omstandigheden een camera aanwezig

is. Daardoor onstaat een uitruil tussen kwaliteit en idealiteit. Een foto van een

smartphone op een ideaal moment kan geprefereerd worden boven een foto met een

high-end camera op een minder ideaal moment. 

Naast dat alles vastgelegd kan worden is er ook het internet waarmee een beeld binnen

een seconde voor de hele wereld beschikbaar is. Dit is de grote gelijkmaker. De

gevestigde namen moeten concurreren met nieuwelingen. Jim Brandenburg schreef in

de Focus van September dat hij nog steeds veel nieuw werk maakt, maar er niets meer

me kan. De foto’s leveren hem niets meer op. 

Door het internet is een stortvloed aan nieuw beeld beschikbaar gekomen voor en
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door iedereen waardoor er uiteindelijk niets meer boven uit springt. Waar Andy

Warhol in 1968 nog claimde dat iedereen 15 minuten beroemd kon zijn is dat nu

verworden tot maxiiedereen maal 5 seconden voor een beeld. De sites met

beeldmateriaal worden intensief bezocht, maar de foto’s wordt slechts eenmalig

bekeken en zijn de dag erna alweer vergeten, al dan niet ge-liked. 

Je kunt daarmee zeggen dat alle natuur al gefotografeerd en beschikbaar is en we als

natuurfotografen dus volstrekt nutteloos bezig zijn. Het klopt dat we de ‘pech’ hebben

dat we moeten concurreren met alles wat er ook maar op de hele wereld gemaakt is. 

Dat is niet per se slecht en heeft veel overeenkomsten met wetenschap. Het heeft geen

zin om nu opnieuw de werking van de zwaartekracht uit te zoeken, maar voor werk

aan de snaartheorie zijn nog plekken beschikbaar. 

We moeten voorbouwen op wat er al is en iets nieuws toevoegen of compleet nieuwe

wegen inslaan. Bij het laatste komt het aan op creativiteit en buig je het nadeel om in

een voordeel. Ik denk dat we als natuurfotografen gemiddeld al creatiever (moeten)

zijn dan de fotografen in de takken met nieuwswaarde. Voor het inslaan van echt

nieuwe wegen binnen de natuurfotografie denk ik binnen onze vereniging vooral aan

de foto’s van David Brand, die met studiofoto’s al twee keer de Roots hoofdprijs

gewonnen heeft. 

Tot besluit mijn persoonlijke antwoord op de vraag. Dat is kort maar krachtig: ik

fotografeer omdat ik er plezier in heb. Het is voor mij een reden om naar buiten te

gaan en nieuwe plekken op te zoeken. Ik ben niet op zoek naar de likes van anderen of

heb de intentie er geld mee te verdienen. Het is mijn hobby, niet veel anders dan

hardlopen en net zo nutteloos. Ik merk wel dat waar ik een aantal jaren geleden vooral

schoonheid en harmonie in de natuur wilde vastleggen, ik nu meer op zoek ben naar

foto’s zoals je die niet met je oog kunt waarnemen, meer impressionistisch van stijl. En

is impressionisme niet onstaan als reactie op de ontstaan van ….. de fotografie.  

Van de voorzitter, Hein Valk

OPROEP !!!
DE TENTOONSTELLINGSGROEP  zoekt nog een lid die het team willen

komen versterken. Aanmelden bij Adri Klaassen of het bestuur.

DE KASCOMMISSIE  heeft nog één lid nodig die samen met Hans

Crone de jaarlijkse kascontrole doet. Aanmelden bij Marcel Gutter of het

bestuur.

Er is ook versterking nodig voor de TECHNISCHE COMMISSIE.

Natuurlijk is er op ander gebied ook genoeg binnen de vereniging te doen

om de vereniging draaiende te houden. Informeer eens bij het bestuur of

commissieleden op welke manier jij je bijdrage zou kunnen leveren. 
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Programma VNF-N  mei - juni

19 november 20.00 uur Opening en mededelingen

20.10 uur Bas Meelker, landschapsfotografie

21.00 uur Pauze

21.05 uur Eigen werk, maximaal 2 foto’s per persoon

22.15uur Opruimen

17 december 20.00 uur Opening en mededelingen

20.10 uur Michel Lucas, natuutfotografie in de Hatertse Vennen

21.00 uur Pauze

21.05 uur Eigen werk, maximaal 2 foto’s per persoon

  22.15 uur Opruimen

19 november: Licht en creativiteit. 

Jouw landschap in het landschap
 

Landschapsfotografie wordt door veel fotografen als lastig ervaren. Een geschikte

locatie vinden is vaak al niet gemakkelijk. Laat staan er op het juiste moment zijn, met

het juiste licht. En dan ook nog eens een duidelijke eigen draai geven aan jouw

landschapsfoto? Dan wordt het wel erg moeilijk. Toch is het vaak gemakkelijk dan je

denkt. In deze lezing laat Bas Meelker je niet alleen genieten van bijzondere

landschapsfoto’s. Hij neemt je ook mee in zijn denkproces. Hoe geeft hij zijn eigen

draai aan zijn landschapsfoto’s en wat maakt hij van een foto uiteindelijk zijn foto? Een

leerzame lezing vol creativiteit, spelen met licht en techniek. Mis het niet!

Heb je hier voldoende aan?

Met vriendelijke groet,

Bas Meelker

Bas Meelker Photography

Magnusstraat 23

NL-9746 BR Groningen

The Netherlands

internet: www.basmeelker.nl

e-mail: info@basmeelker.nl

tel.:  +31 (0)6-53515078
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17 December:  Natuurfotografie in de Hatertse Vennen

Ik heb me als fotograaf altijd een generalist gevoeld. Maar toen ik serieus met

natuurfotografie aan de slag ging werd ik toch al gauw gegrepen door de

wildfotografie. Past ook wel bij mij om me dan in zoiets vast te bijten en mezelf steeds

te willen verbeteren. Daarvoor moet je je in mijn ogen wel beperken. Zo heeft de

wildfotografie me een aantal jaren in zijn greep gehouden, totdat mijn fotografie door

prive-omstandigheden enkele jaren op een lager pitje kwam te staan.

Toen ik vervolgens mijn hobby weer op wilde pakken leek me dat een goede

gelegenheid om het over een andere boeg te gooien. In plaats van wild ging ik me nu

richten op landschap- en macrofotografie. En dat allemaal in één gebied en vlak bij

huis: de Hatertse Vennen.

Dat is me goed bevallen, gewoon iedere keer teruggaan naar hetzelfde gebied. De

goede plekken langzaam ontdekken en de beste standpunten en composities. En

natuurlijk iedere keer weer hopen op bijzondere omstandigheden, het liefst met mist

en het perfecte licht. Dat vind ik iedere keer weer zo mooi om mee te maken, hoe het

gebied op die momenten transformeert in iets geweldig moois. Iets wat je er op

gewone dagen helemaal niet aan afziet. En al doende leer je iedere keer bij en krijg je

steeds betere resultaten.

Zoals achteraf bleek ben ik er ook mooi op tijd bij geweest, gezien de enorme ingrepen

die SBB dit najaar in het gebied heeft gepleegd. Een groot deel van de aanwezige

bomen zijn nu gekapt om een halt toe te roepen aan de verdroging van het gebied.

Voorlopig is het landschap echter ook zwaar aangetast en zijn de mogelijkheden voor

landschapsfotografie een stuk beperkter geworden. Veel van de mooiste foto’s die ik er

afgelopen jaren gemaakt heb zijn er nu niet meer te maken. Gelukkig zijn enkele delen

van het gebied gespaard gebleven en biedt het dus nog steeds mogelijkheden, ook voor

de landschapsfotograaf.

Op de clubavond in december wil ik een selectie laten zien van de mooiste landschaps-

en macrofoto’s die ik afgelopen jaren in de Hatertse Vennen heb kunnen maken. Een

deel van dit werk kun je nu al bekijken op: www.michel-lucas.com 

Ik hoop velen van jullie te zien op dinsdagavond 17 december!

Michel Lucas 7
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Nieuws uit de tentoonstellinggroep.

De tentoonstellingsgroep heeft dit jaar een behoorlijke vernieuwing in de samenstelling

ervaren. Van het oude team is nog nauwelijks iemand over en het nieuwe is nog niet echt

compleet. Maar we zijn al gestart en willen jullie over onze werkwijze informeren.

De tentoonstellingen vormen trouwens een belangrijke inkomstbron voor onze vereniging

omdat de verschillende organisaties, waar de foto’s komen te hangen, ervoor betalen. Tot nu

hangen de foto’s vooral in meerdere praktijken van huisartsen. Daarnaast is dat natuurlijk ook

een goede reclame voor elk lid van wie plaatjes aan de wand komen te hangen, maar ook voor

de vereniging als geheel.

Hoe werkt de tentoonstellingsgroep?

Drie keer per jaar worden de tentoonstellingen gewisseld.  Op een plaats komt dan een

nieuwe tentoonstelling.. Daarvoor moet weer  een thema worden uitgezocht, foto’s aan  de

verenigingsleden gevraagd, een keuze gemaakt en de foto’s uiteindelijk worden afgedrukt en

opgeplakt. Daarna worden de foto’s ingelijst en opgehangen, waarbij de oude naar een andere

praktijk wordt gebracht enzovoort.

Hoe gaat het nu precies verder?

1 december wordt de „Nederlandse landschappen“-tentoonstelling door de insekten-foto’s

vervangen. Daarnaa duurt het even  tot het volgende thema komt: 1 mei en dan 1 oktober, 1

februari, 1 juni enzovoort in een  regelmatige afstand van  vier maanden. Wij hebben deze

volgorde gekozen omdat we dan  niet in conflict met de zomervakantie en sinterklaas/kerst

komen.

Het volgende thema wordt „rood“. Inlevering is tot 28 februari mogelijk.

Hoe worden de foto’s geselecteerd?

Dat is een best moelijke, maar eigenlijk ook een leerzame en gezellige procedure. Wij, de

tentoonstellingsgroep, bekijken alle ingeleverde foto’s . Belangrijk is natuurlijk dat de foto’s

überhaupt in de lijsten passen, ze moeten dus een formaat van twee tot drie hebben. Voor de

grootte van de preview-inzending en het te drukken originaal zie het kader beneden.

Daarnaast kijken wij naar een hoop kwaliteitskenmerken:

Geschiktheid voor het thema, originaliteit, herkenbaarheit van een verhaal...

Scherptegebruik, motief-omgeving-verhouding, kleuren en contrast, reuz en optische fouten...

En uiteindelijk proberen wij van elke fotograaf die foto’s heeft ingezonden een foto te kiezen.

Zin om mee te doen? Geef je op bij tentoonstellingsgroep@vnf-nijmegen.nl.

Chris Bouwhuizen, Dietrich Cerff,  Adri Claassen,  Pierre Willems

Previeuws (alstublieft max. 6 foto’s) ontvangen wij graag in het volgende formaat:

- liggend formaat 1400 pixels breed op 72 dpi als jpeg bestand

- staand formaat 1050 pixels staand op 72 dpi als jpeg bestand

Geselecteerde foto’s worden afgedrukt op het formaat 30 x 45 cm. Aanleveren in het

volgende formaat:

30 x 45 cm (5315 x 3544 pixels) 300 dpi als jpeg bestand 9



 Foto’s  geëxposeerd bij de huisartspraktijken.

 Het onderwerp van deze tentoonstelling is 

 “insecten”.

André Jansen, Dietrich Cerff, Douwe Schut,

Hein Valk, Helma Groenen, Jan Versteeg,

Liefke Reurig, Marcel Gutter, Michel Lucas,

Pauline van Marle, Pierre Willems,

Ton Rothengatter, Adri Klaasen
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Teruggave wisselexpositie foto’s

In een eerdere email heb ik de mensen die graag hun foto’s terug willen opgeroepen zich te

melden.

Enkele hebben zich inderdaad gemeld en hebben hun foto’s teruggekregen. Het kan zijn dat je

de mail niet hebt gelezen, vergeten te reageren of geen belangstelling meer hebt voor je creaties.

De termijn om te reageren wordt verlengd tot 31 december 2013.

Als ik op die datum nog niets heb vernomen ga ik er van uit dat je geen belangstelling hebt en

de foto’s schenkt aan de vereniging. Het bestuur beslist dan wat er mee gedaan wordt.

Adri Klaassen



Belangrijke gegevens van VNF-Nijmegen
Bestuur

Voorzitter Hein Valk

Slottuin 1

6642 DC Beuningen

06-13491885

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 november, 19 november, 3 december, 17 december

Het volgende verenigingsblad  verschijnt januari 2014.

Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk  1januari  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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