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21 januari: algemene ledenvergadering

18 februari: Marijn Heuts, Afrika 
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de maand:

Masja Prinsen

Foto van de

maand:

Marcel Braam



De Voorzetter 
Nachtfotografie

Met het oog op een reis naar Noorwegen vroeg ik me af wat een betere camera

zou zijn voor nachtfotografie: een Nikon D700 full frame camera of een M43 Olympus

E-M5 met crop factor twee. Het lijkt op het eerste gezicht een ongelijke strijd voor de

camera met een vier keer kleiner sensoroppervlak. Maar dat is slechts een deel van het

verhaal. Nachtfotografie, of fotografie met lange sluitertijden in het algemeen, gaat

voornamelijk over signaal-ruisverhouding en dynamisch bereik. Ik wil het hier hebben

over de signaal-ruisverhouding (S/N). 

  Hoewel we de beschikbare hoeveelheid licht meestal niet kunnen beinvloeden,

kunnen we het signaal wel vergroten door een lichtsterke lens te gebruiken. De

lichtsterke van een lens wordt bepaald door de maximale diafragma opening of f-stop.

Deze waarde geeft aan hoeveel licht er per sensoroppervlak wordt doorgelaten. Dit is

onafhankelijk van het sensorformaat. Voor mijn situatie neem ik twee lenzen een 16-35

mm f/4.0 voor de Nikon en een 12 mm f/2.0 (24 mm equivalent op full frame) voor de

Olympus. De 12 mm lens laat door het verschil van twee f-stops vier keer meer licht

per oppervlak op de sensor vallen. Dit compenseert precies het verschil in sensor

oppervlak en doet het voordeel van de full frame sensor teniet, het totale signaal over

het hele sensoroppervlak is dus voor beide camera identiek. 

  Dan het ruisgedrag: de D700 had bij het uitkomen een excellent lage

ruisperformance, maar de nieuwere generatie sensoren doet het nog iets beter. De

Olympus sensor heeft zo’n nieuwere generatie sensor en heeft daardoor een licht

ruisvoordeel. Dit verschil is echter maximaal een stop maar maakt dat de Olympus

camera met kleinere sensor uiteindelijk een lichte voorsprong heeft op de D700 voor

de genoemde lenzen. 

  Toch is deze voorsprong klein ten opzichte van het verschil dat je kan maken met

iedere camera door op het juiste moment te fotograferen. Dat komt doordat de ruis

van de sensor sterk temperatuursafhankelijk is en verdubbeld met elke vijf tot zeven

graden temperatuurstijging. Een verdubbeling van de ruis is een stop minder

signaalruisverhouding. Dat betekent dat een foto gemaakt bij 20º C drie to vier stops

meer ruis bevat dan diezelfde foto gemaakt bij 0º C. Een zwoele zomeravond is

daarmee niet het ideale moment voor nachtfotografie, een koude winternacht wel. 

Voor nachtfotografie kun je dus beter warme kleren aantrekken dan een

lichtsterke - en dure – lens meenemen. Veel fotoplezier en de allerbeste wensen voor

het komende jaar. 

Van de voorzitter, Hein Valk

Contributie 2014,

Alle leden van de VNF-Nijmegen worden verzocht hun contributie voor 2014 van € 30,= 

(of € 25,= voor huisgenoten) vóór 31 januari van het contributiejaar 2014 over te maken op:

IBAN: NL69 INGB 0005585299

Onze Duitse leden worden tevens verzocht gebruik te maken van BIC: INGBNL2A. 

ten name van Vereniging van Natuurfotografen afdeling Nijmegen.

Nieuwe leden betalen tevens éénmalig € 5,=inschrijfgeld.

Marcel Gutter, penningmeester VNF-Nijmegen     2
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Programma VNF-N  januari - februari

21 januari  20.00 uur Algemene ledenvergadering

21.00 uur Pauze

21.05 uur Eigen werk ??

22.15uur Opruimen

18 februari 20.00 uur Opening en mededelingen

20.10 uur Marijn Heuts: Afrika, wildernis

21.00 uur Pauze

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

  22.15 uur Opruimen

Algemene ledenvergadering

 

Op de grote clubavond in Januari houden we de algemene ledenvergadering, waarvoor

jullie van harte uitgenodigd zijn. We zullen als bestuur terugkijken op het afgelopen

jaar en vooruitblikken naar het komende jaar. Het is ook de manier om je mening te

geven over wat je graag van de vereniging verwacht. Er is dit jaar hard getrokken aan

de nieuwe website en we hopen daar de eerste versie van te laten zien. Daarnaast zijn

er weer mensen nodig voor de verschillende commissies, met name de technische

commissie en de webgroep. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

Er staan dit jaar ook twee zaken op de agenda die niet vaak voorbij komen. Onze

statuten en huishoudelijk reglement zoals die bij de kamer van koophandel (KvK)

beschikbaar zijn blijken nog uit de jaren 80 te stammen. Er is in 2006 een update

gemaakt van beide documenten en goedgekeurd door de leden, maar die zijn niet

officieel ingelegd. We hebben de documenten licht geupdate ten opzichte van de 2006

versies en vragen jullie goedkeuring zodat we deze documenten officieel kunnen

maken. Jullie antwoord zien we het liefst als een goedkeuring of afwijzing zonder

mitsen en maren. We zijn met teveel leden om een ieders input mee te nemen, maar

als er fouten in staan horen we het graag voor de ledenvergadering. 

De statuten bevatten het raamwerk waarop de vereniging gebouwd is en het bevat veel

bepalingen voor situaties die we niet hopen tegen te komen in de praktijk. Dit maakt

het geen gemakkelijk leesvoer en er zijn bepalingen die vreemd lijken. Als bestuur

hebben we gekeken of het bepaalde nog relevant is, klopt met de realiteit en of we er

geen ‘last’ van hadden als het een nauwelijks voorkomende situatie beschrijft. Alleen

als het antwoord op een van deze vragen nee was hebben we een aanpassing gedaan.

De grootste verandering ten opzichte van de 2006 versie is dat we de bepalingen over

lid-rechtspersonen geschrapt hebben. Dit zijn personen die optreden namens een

rechtspersoon dat lid is, bijvoorbeeld een bedrijf. We willen geen lid-rechtspersonen

meer, maar alleen nog natuurlijke personen als lid. 

Het huishoudelijke reglement regelt de praktische invulling van het raamwerk dat

de statuten biedt en is zoveel mogelijk aangepast aan de huidige gang van zaken.  
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Hier zijn meer verandering doorgevoerd ten opzichte van de 2006 versie. We hebben

de werkzaamheden van het bestuur en de werkgroepen geactualiseerd. De Foto-uitleen

en de exposities zijn met elkaar geïntegreerd en aangepast aan het verdwijnen van

Staatsbosbeheer als belangrijkste klant. Het stuk over de NVN is komen te vervallen.

Het HR is aangepast aan het digitale tijdperk, waarbij een belangrijkere rol voor de

website als communicatiemedia is weggelegd en er wordt meer appèl gedaan op de

eigen verantwoordelijkheid.

Het advies van het bestuur is om de 2014 versies van de statuten en het huishoudelijk

reglement onveranderd goed te keuren. 

We hebben om de nieuwe versies officieel te kunnen inleggen bij de KvK een

goedkeuring met ten minste een 2/3 meerderheid van alle leden nodig en we

verzoeken jullie daarom om op de ledenvergadering jullie stem uit te brengen

of als jullie onverhoopt niet kunnen komen het bestuur (via mail)

voorafgaand aan de ALV op de hoogte te stellen van jullie goedkeuring

danwel afwijzing. 

Hiermee hopen we op de ALV meteen goedkeuring met de benodigde 2/3

meerderheid te halen, anders is een tweede stemming nodig waarbij goedkeuring met

een normale meerderheid voldoet voor acceptatie.

 

De agenda voor de ALV:

- opening

- bericht van verhindering

- mededelingen

- ingebrachte stukken

- jaarverslag 2013

- financieel jaarverslag 2013

- begroting 2014

- programma 2014

- commissies

- statuten en huishoudelijk reglement

- nieuwe website

- rondvraag

We sturen begin Januari het financieel jaarverslag, de begroting, de statuten en het

huishoudelijk reglement apart toe. 

Tot ziens op de ledenvergadering,      het bestuur

 

Leopard     
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Marijn Heuts (1977) is natuurfotograaf met een brede interesse in onderwerpen. Afhankelijk

van seizoen en stemming komen landschappen, abstracten, macro, vogels en zoogdieren aan

bod. Hoewel hij vooral werkt in de (onbekende) natuurgebieden nabij zijn woonplaats

Valkenswaard, heeft Marijn een speciaal plekje in zijn hart voor Afrika. Eerst de avontuurlijker

bestemmingen als Zambia, en nu met twee kleine kinderen staat het goed bereisbare Kruger

park op de agenda. Afgelopen jaar ging hij voor het eerst op fotoreis naar droombestemming

Kenia. De 10 dagen in de Masai Mara waren zo spectaculair en zijn zo goed bevallen dat deze

‘once in a lifetime’  reis een vervolg krijgt. Daarom organiseert Marijn eind november een

workshopreis voor kleine groepjes naar de Masai Mara. Vanavond zal hij in woord en beeld

laten zien wat er in korte tijd allemaal mogelijk is in deze ‘antieke wildernis’.

Groeten,

Marijn

       Leeuwen

Wildebeest

             Zebra



Oproep van de tentoonstellinggroep.

Tot nu toe hebben wij van maar vier mensen foto’s voor de tentoonstelling ‘rood’

gekregen. Dus wie er nog wat moois heeft, waar iedereen denkt „oh, dat rood!“, graag

naar Dietrich sturen voor eind februari (dietrich.cerff@gmx.de). 

Het e-mailadres van de hele tentoonstellinggroep doet het op dit moment niet, daarom

in tegenstelling tot vroegere aanwijzigingen het adres van Dietrich gebruiken,

alstublieft.

Ter herinnering:

Voor de selectie hebben wij maar kleine bestanden nodig, terwijl het origineel wel

voldoende technische kwaliteit moet hebben, zodra de foto wordt gekozen.

Als volgende drie thema’s hebben wij gekozen:

Water, inleveren voor eind juli 2014:

Voor ons waterrijk land zeker een dankbaar thema. En de grote verscheidenheid aan

water die wij tegenkomen, biedt zeker ook elke fotograaf een enorme bron aan

originele motieven – hoe gevorderd je ook bent en met welk toestel je ook werkt.

Doodhout, inleveren voor eind november 2014:

„Doodhout leeft“ zegt de ecoloog, en daarmee is al een hele variatie aan betekenissen

en emoties genoemd, die men in een foto met doodhout kan benadrukken.

Vogels, inleveren voor eind maart 2015:

Klinkt naar camouflagetent en supertele, maar dat hoeft niet. Wie goed naar vogels en

hun gedrag kijkt, vindt ook in tuin en stadspark voldoende motieven voor schitterende

foto’s zonder exclusieve uitrusting.
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Previews (alstublieft max. 6 foto’s) ontvangen wij graag in het volgende formaat:

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

- staand formaat 1050 pixels hoog op 72 dpi als jpg-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 jpg bestand



Verkoop Lijsten

De vereniging bezit een groot aantal wissellijsten. Een aantal wordt

niet meer gebruikt en het bestuur overweegt deze lijsten te koop

aan te bieden aan de leden.

Het betreft ca. 20 houten wissellijsten 50x65 cm. met een passe-

partout voor foto’s 30x45 cm.

Nieuw kosten deze lijsten € 51.00. De lijsten worden nu verkocht

voor € 25.00, de helft van huidige aanschaf prijs. 

Als je belangstelling hebt wil je mij dan even mailen voor hoeveel

lijsten je belangstelling hebt. (adri.klaassen@gmail.com)

Het kan zijn dat er zoveel belangstelling is dat niet iedere aanvraag

gehonoreerd kan worden. In dat geval zullen we in onderling

overleg tot een verdeling moeten komen.

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:  7 januari, 21 januari, 4 februari, 18 februari

Het volgende verenigingsblad  verschijnt maart 2014.

Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk  28 februari  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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