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Serendipiteit

 Ik kon niet anders dan met dit woord beginnen. Ik kwam het op Engelstalige websites tegen als serendipity en

het betekent zoveel als een toevallige ontdekking. Het woord fascineert me, ik vind het iets mysterieus hebben en

bij oppervlakkige dyslectische beschouwing lijkt het over slangen te gaan. 

  Leren gaat in stapjes en dit jaar heb ik het gevoel dat mijn fotografisch leren te maken heeft met beter

voorbereiden. Tot nu toe wilde ik me zo min mogelijk voorbereiden op een reis omdat ik dan de

spontaniteit en de verbazing mis waar ik het meeste plezier aan beleef. Als ik van tevoren alles grondig

voorbereid dan hoef ik op lokatie alleen nog maar af te drukken. Het avontuur zit dan in de

voorbereiding en veel minder in het feitelijk fotograferen. Na twee vakanties had ik het gevoel dat het

voorbereiden wel degelijk resultaat oplevert terwijl het plezier niet veel minder was. Wel blijft het lastig

om bijna twee weken te moeten wachten op noorderlicht, maar het kwam uiteindelijk toch. 

  Voor mijn derde vakantie naar Madeira had ik zelfs een lijstje op papier gezet met lokaties en het soort

foto’s dat ik wilde maken. Zover ben ik nog nooit gegaan. Aangekomen bleken de weergoden lastig weer

te produceren: veel bewolking, regen en harde wind. Ook moest ik wennen aan de infrastuktuur en dat

samen maakte dat ik de helft van het lijstje kon wegstrepen. Lastig weer biedt echter ook fotografische

mogelijkheden, blijven zoeken dus. Bij terugkomst bleken de - voor mij - meest interessante foto’s het

resultaat van toevallige ontdekkingen en niet van gedegen voorbereiding. 

  Voorbereiden helpt dus, maar ruimte voor toevallige ontdekkingen ook, al verbeeld ik me dat het om

geanticipeerde ontdekkingen gaat. 

Van de voorzitter

De voorzetter





    Grote clubavond 20 mei 

 20.00 uur Opening en mededelingen

 20.10 uur Andrea Gulickx: 

“Op zoek naar het licht”

 21.00 uur Pauze

 21.05 uur Eigen werk 

 22.15uur Opruimen

In mijn presentatie wil ik jullie graag meenemen ‘op mijn zoektocht naar het

licht’.

Mijn passie voor macrofotografie is ontstaan in onze eigen tuin. Daar ontdekte

ik de eerste belangrijke factoren die in mijn foto’s een grote rol zijn gaan

spelen. Vanuit de tuin trok ik de natuur in en hier ging een miniatuur wereld

voor me open. Deze kleine wereld leg ik vanuit mijn gevoel vast. Graag deel ik

deze nooit eindigende ontdekkingsreis met jullie op deze avond. 



  Grote clubavond  17 juni 

 20.00 uur Opening en mededelingen

 20.10 uur Helma Groenen : 

“Rijk van Nijmegen”

 21.00 uur Pauze

 21.05 uur Eigen werk  

 22.15uur Opruimen

RIJK VAN NIJMEGEN 

Zoals meerdere fotografen zeggen: de mooiste opnames maak ik in mijn eigen

omgeving, zo geldt dat voor mij ook. Het Rijk van Nijmegen biedt vele mooie

gebieden met veel afwisseling met daarbij de eigen flora en fauna.

Allereerst de Bruuk, mijn geboortegrond waar de liefde voor de natuur werd

aangelegd. Dit natte blauwgrasland staat bekend vanwege de orchideën,

bijzondere zegges en miniscule plantjes die alleen gedijen op zeer voedselarme

grond. Ook de ringslangen en vlinders als Oranjetipje en Zilveren Maan gedijen

hier goed en maken het gebied aantrekkelijk.

Het Groesbeekse Bos is wellicht een

productiebos, maar ook daar is het een

en ander met name aan vogels en

paddenstoelen te vinden. Het

Kraaiendal spant voor mij daar de

kroon met Zwarte Spechten en ik heb

er ooit een takkeling van de Bosuil

mogen fotograferen, bovendien is er

een grote biodiversiteit aan

paddenstoelen.

De Mulderskop, ook een werkplek voor

mij vanuit de Praktisch beheergroep van het IVN is weer een totaal ander gebied.

Dankzij ons werk en maatregelen van Staatsbosbeheer is dit weer een rijk

Reptielengebied: Gladde Slang, Zandhagedis en Hazelworm komen er voor. Ook

de vogels die er voorkomen zijn bijzonder zoals bijvoorbeeld afgelopen winter de

Kruisbekken.



De Hatertse Vennen met hun

schatten van Amfibiëen en vele

verschillende Libelles die nogal

bijzonder zijn is een favoriete

plek voor vele natuurfotografen

en zal binnenkort ook weer mooi

hersteld zijn voor een goede

toekomst.

De Jansberg, waar ik ook als kind kwam is erg

bekend vanwege de IJsvogels en vele

paddestoelen. De Duivelsberg met zijn

heuvels waar je mooie uitzichten en ook vele

vogels vindt.

De Millingerwaard is landelijk bekend

vanwege de ‘nieuwe natuur’ die zichzelf in

stand houdt en erg dynamisch is met de

wisselingen van de waterstanden. Hier zijn

Bevers en Otters weer opvallende

verschijningen.



Een hele lijst en waarschijnlijk heb ik nog lang

niet alles genoemd. Wat zijn we rijk in deze

omgeving! Bovendien zijn er nog allerlei kleine

gebiedjes die verbindingen vormen en zelf ook

heel aantrekkelijk zijn om te bezoeken.

Macrofotografie is mijn specialiteit, maar ook

landschapsfotografie heeft mijn aandacht.



14 Juni workshop macrofotografie.
In mijn macrofotografie workshops spelen licht, sfeer en creativiteit de hoofdrol. De

workshop wordt gehouden in het idyllisch gelegen dorpje Hemmen met daarin oa. een

prachtige kasteeltuin. Wil jij ook ‘leren schilderen met licht’ dan ben je van harte

welkom.

Andrea Gulickx 

www.andreagulickx-photography.nl







Voorstel wijziging bespreken eigen werk 

Het bespreken van het eigen werk tijdens de grote clubavond is al langer een punt

van discussie. We hebben de afgelopen jaren al verschillende wijzigingen

doorgevoerd, maar het blijft lastig om het iedereen naar de zin te maken. 

  In februari hebben we met het bestuur gesproken  van de VNF-Apeldoorn. Een

van de zaken die ze daar anders doen, en ons zeer interessant leek, is dat er op

hun grote clubavond geen eigen werk besproken wordt, daar hebben ze een

aparte werkgroep voor. Op de grote clubavond mogen de leden maximaal 5

beelden laten zien en daar in maximaal twee minuten iets over vertellen. Er vindt

dan geen bespreking plaats. Er is gezien de tijd wel een maximum aan het aantal

beelden dat besproken kan worden op een avond. De voordelen zijn dat er meer

foto’s te zien zijn en dat er geen negatieve emotie onstaat als gevolg van de

bespreking. Wij hebben dit idee aangepast aan onze situatie en hieronder

puntsgewijs ons voorstel:

Leden mogen op de grote clubavond maximaal 5 beelden presenteren in

maximaal 2 minuten. Er volgt geen bespreking van het eigen werk. Het

alfabetisch laatste beeld wordt gebruikt voor de foto van de maandselectie.

Maximaal 15 leden presenteren eigen werk per avond, de rest schuift door naar de

volgende grote clubavond. 

Fotobesprekingen vinden alleen plaats op de kleine clubavonden. Hier geldt een

maximum van 10 beelden per lid. 

Graag willen we van jullie weten of jullie het hier mee eens zijn. Op de grote

clubavond in mei willen we hier over stemmen. Een gewone meerderheid van de

aanwezigen volstaat om het voorstel aan te nemen. Deze wijziging gaat dan per

juni in. Is er geen meerderheid dan gaan we door met de huidige fotobespreking

van twee beelden. Mocht je verhinderd zijn en wil je wel meestemmen stuur dan

een mail met je keuze naar het bestuur.

Het bestuur



NIEUWS VAN HET BESTUUR

 1. De nieuwe website is online.

 Ieder lid wordt verzocht zich via de website te registreren. 

 Daarna kun je ook op het afgesloten deel (ledenpagina).

PROCEDURE REGISTREREN

Eerst selecteer je VOOR LEDEN: 

Dan ga je naar Login en dan naar registreer

Vervolgens vul je de gegevens in.

Makkelijkste is gebruiksnaam voornaam en (eerste letter) achternaam

te gebruiken.



2. FOTO’s VAN DE MAAND/CLUBAVOND VOORAF INZENDEN 

OP DE WEBSITE.

     Vanaf heden het verzoek om de foto’s voor de clubavonden NIET 

op een usb-stick naar de clubavond mee te nemen, maar deze via 

de website in te sturen. Dit scheelt een hoop gedoe en tijd!

3. FOTO’s VOOR EXPOSITIES

gelijk op FULL FORMAT (5315 * 3544 pixels, 300 dpi) aanleveren;

binnenkort ook via website inzenden

nu inzenden: tentoonstellingsgroep@vnf-nijmegen.nl.

Hiervan kunnen we zelf –indien nodig- previews voor selectie maken.

NU zit er veel te veel tijd tussen previews aanleveren, selectie en

definitieve bestanden toesturen!

Vervolgens selecteer dat u akkoord gaat met de algemene

voorwaarden aanvinken en de tekst in het vakje rechtsonder na typen.

Dan klikt men op registreer. Er komt dan na goedkeuring een mail

retour met daarin de inlogcode die je dient te gebruiken naast je

gebruiksnaam.



  Belangrijke gegevens 

Voorzitter   Hein Valk

email: voorzitter@vnf-nijmegen.nl

Secretaris Liefke Reurich

email: secretaris@vnf-nijmegen.nl

Penningmeester    Marcel Gutter 

penningmeester@vnf-nijmegen.nl

Alg. bestuursleden Adri Klaassen

Bankrelatie & contributie 

Rekeningnummer: IBAN: NL69 INGB 0005585299

t.n.v. VNF afd. Nijmegen. 

De contributie bedraagt €30,- per jaar.  Inschrijfgeld

nieuwe leden €5,-

Verenigingsavonden

De verenigingsavonden zijn iedere eerste en derde

dinsdag van de maand  in Wijkcentrum “De Schakel”

Archimedesstraat 9, 6533 MA,  Nijmegen. Tel:

024-3566520.  Zaal open 19:30 uur, het programma

start om 20.00 uur. 

Komende verenigingsavonden op:   20 mei, 3 juni, 17

juni.

De volgende creatuur verschijnt 

september 2014.

Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk  

31 augustus  inleveren bij de redactie.

Redactie: Pierre Willems  

Redactieadres: redactie@vnf-nijmegen.nl

Overnemen artikelen

Natuurfotoverenigingen mogen artikelen uit dit blad

overnemen voor publicatie in hun eigen 

verenigingsblad onder vermelding van bron en auteur. 

In juli en augustus zijn er geen clubavonden.




