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Foto’s van de maand

Yvonne aan de Wiel

   Jan Linskens





Contributie 2015.

Alle leden van VNF-Nijmegen worden verzocht hun

contributie voor 2015 van € 30,= (of € 25,= voor

huisgenoten) vóór 31 januari van het contributiejaar

2015 over te maken op:

IBAN: NL69 INGB 0005 5852 99 ten name van

Vereniging van Natuurfotografen afdeling Nijmegen.

Onder vermelding van “contributie VNF-N 2015 <je

naam>”.

Nieuwe leden betalen gedurende het contributiejaar

de volledige contributie van € 30,= en éénmalig € 5,=

inschrijfgeld.

Beëindigen van het lidmaatschap dien je

schriftelijk/per email vóór 30 november te doen aan:

Secretariaat VNF-N, Rijksweg West 15, 6842 BA

Arnhem of secretaris@vnf-nijmegen.nl.

Marcel Gutter, penningmeester VNF-Nijmegen





De tentoonstellingscommissie heeft gekozen.

De opdracht was: “Dood hout”







   Presentatieavond 

          20 januari

19.30 uur Zaal open, zaal inrichten

20.00 uur Algemene leden vergadering

 Clubkampioenschappen / fotowedstrijd 2014

 22.15uur Opruimen

De fotowedstrijd 2014

Er zijn vier categorieën waarin foto’s kunnen meedoen:

- landschap

- flora

- fauna

- macro

Per categorie zijn er drie prijzen te winnen, met als eerste prijs

een waardebon van 25 euro. Uit de categoriewinnaars zal nog

‘de foto van het jaar 2014’ gekozen worden en hiervoor is nog

een extra prijs beschikbaar. De foto’s van de winnaars zullen

daarna op de website toegevoegd worden.

 

Spelregels

- Alle leden mogen eigen werk insturen, maximaal 5 foto’s en

maximaal 2 per categorie

- Elke foto kan maar in een categorie deelnemen.

- De foto’s moeten voor 2015 gemaakt zijn

- De foto’s mogen in alle redelijkheid bewerkt worden, maar

het is een fotowedstrijd geen photoshop wedstrijd. Bij twijfel

kan een raw bestand    opgevraagd worden en zwaar

gemodificeerde foto’s kunnen worden uitgesloten.

- Samengestelde foto’s mogen alleen deelnemen als deze

tijdens het maken uitdrukkelijk bedoeld waren als meervoudige

opname en de opnames aansluitend genummerd zijn. Denk

aan HDR, startrail of panorama foto’s.

- De foto’s mogen niet voorzien zijn van een watermerk.

- De deelnemers moeten op de avond zelf aanwezig zijn om

mee te kunnen doen. Foto’s van niet aanwezige deelnemers

zullen niet worden getoond en dingen derhalve niet mee naar

de prijzen.

 

Jury

De jury bestaat uit alle op de avond aanwezige leden. De foto’s

worden per categorie anoniem in willekeurige volgorde

getoond.

De leden mogen per categorie 1, 2 en 3 punten geven aan de

drie foto’s die ze het meest aanspreken. Dit gebeurt op papier

waarna de papieren worden opgehaald en de stemmen geteld.

De foto’s met de meeste punten winnen. Uit de categorie-

winnaars zal per handopsteking de overall winnaar gekozen

worden.



  Presentatieavond  

      17 februari 

 19.30 uur Zaal open, zaal inrichten

 20.00 uur Opening en mededelingen

 20.10 uur Erik Spaan en Masja Prinsen: Spitsbergen

 21.00 uur Pauze

 21.05 uur Eigen werk  

 22.15uur Opruimen

Presentatie Spitsbergen, Erik Spaan en

Masja Prinsen
Spitsbergen of Svalbard is één van de gebieden op aarde waar

de mens weinig invloed heeft (gehad). Puur natuur zou je

kunnen zeggen. De eilandengroep ligt ver boven de poolgrens

waardoor het in de winter 24u donker is en in de zomer 24u

per dag licht. Alleen dit is al een belevenis op zichzelf. Door

de warme golfstroom die er langs stroomt kun je in de zomer

nagenoeg helemaal om het eiland heen varen. 

In Juni 2014 hebben wij (Masja en Erik) een Polar Bear

Special reis ondernomen met natuurfotograaf Geurt

Besselink. Onze groep van zo’n 20 enthousiaste fotografen

was een kleine groep op het expeditieschip “de Ortelius” waar

ong. 100 mensen op kunnen. De reis ligt niet van te voren

vast, deze is afhankelijke van de condities van het pakijs

boven het eiland.

De leegte, het pakijs en 24u licht maken een overweldigende

indruk. Dit gecombineerd met het zien van dieren als

walrussen, ijsberen, alkjes, zeehonden, etc maakte het een

onvergetelijke reis. 

Graag willen we jullie middels een presentatie met foto’s en

wat videobeelden in het kort laten zien wat een reis als dit de

moeite waard maakt. 





  19.30 uur zaal open, zaal inrichten

  20.00 uur Bespreking eigen werk 

   (max. 10 foto’s p.p).

   21.00 uur Pauze

   21.15 uur Bespreking eigen werk  

   max. 10 foto’s p.p).

 Bespreekavond  6 januari

  3 februari

Amsterdamse Waterleidingduinen.

Geslaagde workshop. 

15 Fotografen tegen een klein vosje

( Zie verslag elders in dit blad. )

Uw foto’s kunt u tonen op de grote

avond of bespreken op de kleine

avond.



Workshop vossen-fotografie AWD

Op zondagmorgen 21 december zijn we met VNF-Nijmegen op pad

geweest naar Zandvoort voor een workshop van Jeroen Stel om vossen te

fotograferen in de Amsterdamse WaterleidingDuinen (AWD). De

belangstelling voor deze workshop was (met 15 leden) groot. Eerst kregen

we een technisch verhaal over de camera en de gewenste instellingen. Voor

deze tak van fotografie gebruik je NIET het programma P, Av, S, maar M.

Zodat je zelf controle hebt over sluitertijd en diafragma. Gebruik je iso-

instelling om de gewenste S en f te bereiken. Gebruik voor panning-

opname een sluitertijd van circa 1/20s. WB: Onder de grauwe, zonloze,

volledig bewolkte hemel niet instellen op bewolkt, maar op 5600-5800 K.

Op de camera zit een AF knop, stel deze in voor de scherpstelling.

Lichtmeting: Integraal.

Vervolgens gingen 15 enthousiaste natuurfotografen onder aanvoering van

Jeroen op weg. Onderweg wees Jeroen ons op plekken waar in andere

jaargetijden vlinders, zandhagedissen, ijsvogel, etc. te fotograferen waren.

Vandaag kwamen we onderweg Damherten en bij de schuilhut een ijsvogel

tegen. Na een wandeling van 2,5 – 3 km bereikte we de

Duizendmeterweg. Hier lag ons fotomodel, een rooie vos, al op ons te

wachten. “Ha, zijn jullie er eindelijk, ik verwachtte jullie al, dan kan de

foto-shoot beginnen!”

Jeroen leidde ons naar een stuk duin met struweel. “Allemaal opstellen aan

1 kant, en laat een opening voor de vos open om te kunnen passeren en

vluchten.” De vos, enigszins tam en blijkbaar mensen gewend, werd gelokt

met hondenbrokken. Vervolgens beleefden wij een heerlijke tijd. Iedereen

kon volop foto’s maken van de vos. Om mij heen ‘klik-klik-klik’, de sluiter

ratelde bijna onafgebroken. Minpuntje: De armen, hoofden, benen van

mijn collega’s verschenen ook ongevraagd in beeld, belemmerde mijn

uitzicht of verstoorde mijn achtergrond. Minpuntje: de vos kwam soms zo

dichtbij, binnen de minimale instelafstand, dat ik daar helemaal niets mee

kon. Op een gegeven moment verscheen zelfs een tweede vos.  Dit gaf weer

een nieuwe dimensie aan onze foto’s.



Ik had niet gedacht dat het zo makkelijk zou gaan.

Ook had ik van tevoren niet goed bedacht welke

beelden ik nu eigenlijk wilde maken. Misschien een

goede les voor de volgende keer. In de loop van de

middag werden de fotomodellen afgelost door een

nieuwe, derde grauwe vos. Aan het eind van de

middag vonden zij en wij het wel mooi zo. De wind

begon aan te wakkeren en voelde guur, koud aan.

De hoeveelheid licht nam af. De omstandigheden

om mooie foto’s te maken werd minder. Tijd om

terug te wandelen naar de uitgang. Voldaan, een

ervaring rijker, onze buik vol met pannenkoek,

geheugenkaartjes vol met vos, vos en nog meer vos

werd de terugreis naar Nijmegen aanvaard. Jeroen

bedankt!

Marcel Gutter





  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: 20januari,

3 februari, 17 februari

De volgende creatuur verschijnt 

maart 2015.

Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk  

28 februari  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. 




