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Geen Stijl

Al jaren probeer ik voornamelijk plezier te hebben

in fotografie, zonder me om een ‘eigen stijl’ te

bekommeren. Ik vind het niet erg om geen stijl te

hebben, het geeft me vrijheid om te doen waar ik

die dag zin in heb. Dat ik wel een voorkeur heb

voor bepaalde onderwerpen is iets anders, een

onderwerp is geen stijl. 

Ik begrijp andere fotografen ook niet zo goed die

al vroeg op zoek gaan naar een eigen stijl. Zoiets

groeit uiteindelijk vanzelf of niet. Je kunt je beter

concentreren op een onderwerp en de techniek

van het fotograferen. Twee bekende Nederlandse

schilders met een heel herkenbare stijl, van Gogh

en Mondriaan, zijn hun schildercarrierre ook niet

begonnen met het zoeken naar een stijl. Hun

vroegere werk lijkt dan ook nog erg op dat van

hun tijdgenoten en pas later ontwikkelden ze hun

eigen stijl. 

Na de macroworkshop van Andrea Gulickx, met

een zeer herkenbare eigen stijl,  had ik een paar

foto’s van tijdens de workshop facebook gezet.

Voor mijn gevoel had ik geprobeerd haar stijl een

beetje te volgen. Ik was daarom nogal verbaasd en

zelfs een beetje boos dat Andrea me meteen van

het hebben van een eigen stijl betichtte. ‘Ik wil

geen eigen stijl’ was mijn eerste gedachte en

‘hoeveel foto’s heb je van me gezien om me van

een stijl te kunnen beschuldigen’. Niets ten nadele

van Andrea, maar volgens mij een schot vanaf de

heup. Toch probeerde ik te begrijpen wat ze

bedoelde. Het ging haar voornamelijk over het

grafische karakter van mijn foto’s. Dat kan, het zit

ook wel in mijn manier van denken opgesloten,

maar ik zou het nog geen stijl willen noemen. 

Ondertussen zijn we al weer een paar maanden en

vele foto’s verder. Dapper volhoudend dat het

voorval niet heeft plaatsgevonden fotografeer ik

met plezier maar voor mijn gevoel nog geheel

stijlloos verder.

Van de voorzitter

De voorzetter



Gewijzigde opzet 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 de Creatuur van mei-juni heeft het bestuur onderstaand voorstel voor

een gewijzigde opzet van de clubavonden gepresenteerd. Op de grote

clubavond van mei is over het voorstel gestemd. Uitkomst stemming: De

gewijzigde clubavonden tot eind 2014 uit te proberen.

Op de grote clubavond (3e dinsdag van de maand) mogen leden

leden maximaal 5 beelden presenteren in maximaal 2 minuten. Er volgt

geen bespreking van het eigen werk. De belangstelling voor deze avond is

met 15-30 pers. te groot voor een goede, vlotte bespreking van de

meegebrachte foto’s. 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.

Wat blijft is: “We kiezen met elkaar na afloop van de avond 2 foto’s van

de maand uit het gepresenteerde werk”.

Op de kleine clubavond (1e dinsdagavond van de maand) vinden de

besprekingen van de meegebrachte foto’s plaats. Hierbij geldt een

maximum van 10 beelden per lid.

Op deze avond is de groep een stuk kleiner (6-10 pers.). Onze ervaring

leert dat het in kleine groepen een stuk makkelijker en prettiger is om

open, eerlijk, opbouwend over elkaars foto’s te praten en discussiëren en

dus van elkaar te leren. 

Inleveren van eigen werk:

Momenteel lukt het leden niet om zich te registreren en/of foto’s

via de website te downloaden. Hieraan wordt gewerkt. Voorlopig

gewoon foto’s op de oude manier aanleveren: via usb-stick op de

avond.

Fotolijsten te koop en te huur

De  VNF-Nijmegen heeft een aantal fotolijsten

die niet of nauwelijks gebruikt worden.

Er zijn ca. 20 houten lijsten van het standaard

formaat 50x65cm met een passe-partout voor

30x45 cm. Deze lijsten zijn voor leden te koop.

De nieuwwaarde van deze lijsten is ca. €50.

De prijs bedraagt  het luttele bedrag van €12.-.

Wie het eerst komt die het eerst maalt.

Er zijn ook een aantal aluminium lijsten van

hetzelfde formaat. Als deze lijsten niet gebruikt

worden voor tentoonstellingen kunnen leden ze

huren. De huurprijs is €1.- per lijst, per maand.

Indien je belangstelling hebt neem dan ruim van

te voren contact met mij op.

 

Adri Klaassen

Tel: 0246772251

Email: adri.klaassen@gmail.com





    Grote clubavond 16 september

  Let op: deze keer in zaal 2

 20.00 uur Opening en mededelingen

 20.10 uur David Brand

“Light it Up”

 21.00 uur Pauze

 Landschap VZW  ( Jan Loos en /of 

 Aagje Donker )

 21.?? uur Eigen werk 

 22.15uur Opruimen

Light it up! 

Sommige dagen blijven je wat langer bij dan

andere dagen. Zondag 25 november 2012 was

voor mij zo’n dag. Op die dag zag ik letterlijk

het licht.

In de week ervoor had ik in een opwelling een

simpele radio trigger voor mijn externe flitser

gekocht. Voor een paar tientjes kon ik nu mijn

externe flitser op afstand laten afgaan.

Uiteraard kon ik deze goedkope trigger alleen

op de stand manueel gebruiken, maar daar was

ik niet bang voor. Op die zondag probeerde ik

de trigger voor het eerst uit. Ik fotografeerde

mijn zoontje op het waalstrand. Toen ik met

één oog schuin op mijn LCD scherm naar het

resultaat keek, sloeg ik stijl achterover. BAM.

Wat een effect! 

Mijn zoontje zag mijn enthousiaste blik en

keek me vragend aan; “alles OK papa?”. Maar

toen wist ik: hier wil ik nog veel meer mee

gaan doen.

Want wat ik die dag leerde was dat als je een

externe lichtbron los van je camera kunt

gebruiken je er een zee aan creatieve

mogelijkheden bij krijgt. Je hebt opeens

controle over de achtergrondbelichting, je kunt

accenten leggen waar jij dat wilt en je hebt de

mogelijkheid om het oog van de kijker door de

foto heen te leiden! 

Als natuurfotograaf kon ik het niet nalaten om

te onderzoeken hoe ik deze techniek buiten in

de natuur kon toepassen. Ik heb er geen spijt

van gekregen. Nooit meer wachten op mooi

licht. Mooi licht zit tegenwoordig gewoon in

mijn fototas…

Ben je benieuwd wat ik op mijn zoektocht naar

de mogelijkheden met

flitslicht heb ontdekt? 

Of ben je benieuwd wat

voor mogelijkheden jouw

flitser nog meer heeft?

Op dinsdagavond 16

september geef ik een

presentatie over het

creatief gebruik van een

flitser in

natuurfotografie. Ik zou

het leuk vinden als je

komt!

David Brand 









  Grote clubavond  21 oktober 

 20.00 uur Opening en mededelingen

 20.10 uur Jeroen Stel.

“Compositie bij dierenfotografie.”

 21.00 uur Pauze

 21.05 uur Eigen werk  

 22.15uur Opruimen



Kleine clubavonden 7 oktober

  3 november
   20.00 uur Bespreking eigen werk (3-5 personen, max. 10 foto’s p.p).

   21.00 uur Pauze

   21.15 uur Bespreking eigen werk (3-5 personen, max. 10 foto’s p.p).

   22.15uur Opruimen





  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:   16 september, 

7 oktober, 21 oktober, 3 november

De volgende creatuur verschijnt 

november 2014.

Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk  

31 oktober  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. 




