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De voorzetter

Hyper gevoelig

De huidige generatie camera’s zijn zo goed dat ze voor bijna

iedereen meer dan voldoende performance hebben. Toch

willen de fabrikanten dat we steeds weer nieuwe modellen

kopen. Daarbij spelen ze in op het ‘meer is beter’

sentiment. De laatste paar jaar komt dat tot uitdrukking in

de ongekend hoge maximale iso waarden. Dit is de

vervanging van de megapixel race uit de eerste jaren van

deze eeuw. 

Heb je iets aan een iso waarde van meer dan 100.000? In

mijn ogen niet direct. Het is meer zoals de maximale

snelheid op de kilometerteller van een auto. Leuk om over

op te scheppen, maar in de praktijk niet relevant. Of toch?  

Een van de consequenties van een hoge maximaal

instelbare iso waarde is dat de camera een groot dynamisch

bereik moet hebben. Het dynamisch bereik is het verschil

tussen de ruisniveau van de camera en het maximaal

meetbare lichtniveau. Voor elke verdubbeling van de iso

waarde (=1 stop) neemt het dynamisch bereik van de

camera een stop af. Als je een hoge iso waarde kan

instellen betekent dit dat je bij lage iso waarden een groot

dynamisch bereik hebt. Dit is de reden dat ik bij

landschapsfotografie graag een lage iso waarde gebruik. 

Toch zitten er nog meer addertjes onder het gras. Begin dit

jaar was ik op zoek naar een nieuwe camera. Met een

Nikon lenzenset ben ik gaan kijken naar hun opties. Er

waren twee interessante kandidaten: de D800 en de Df. De

eerste met 38 en de tweede met 16 megapixel. Mijn

voorkeur ging in eerste instantie naar de Df uit. Met

minder pixels op eenzelfde sensorformaat meet je meer

licht per pixel (factor 38/16) en bij eenzelfde sensorruis

levert dit ruim een stop dynamisch bereik extra op. Dit is

terug te vinden in de performance bij hoge iso waarden,

maar niet bij lage iso waarden. Het omslagpunt ligt rond

de 400 iso. 

Hier is iets vreemds aan de hand. Waar de D800 een

maximaal dynamisch bereik heeft van 14 stops is dat van de

Df ‘slechts’ 13 stops, terwijl ik hier ook minimaal 14 stops

verwacht had. (Dat ik niet meer verwacht had ligt aan de

14 bits informatie opslag in de raw files, wat het dynamisch

bereik limiteert op 14 stops.)  Er zitten dus andere

technische beperkingen in de Df camera die het dynamisch

bereik limiteren. Over de redenen kan ik speculeren, maar

dat gaat te ver voor dit stukje. 

Daarmee is de Df sensor, of D4(s) met dezelfde sensor, op

zijn allerbest bij hogere iso waarden zoals voor sport- of

vogelfotografie en de D800 sensor, en tegenwoordig de

D810, meer voor landschappen. Voor mij was de keuze

daarmee niet zo moeilijk meer. 

Van de voorzitter



Contributie 2015

Alle leden van VNF-Nijmegen worden verzocht hun

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

voor huisgenoten) vóór 31 januari 2015 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.

Indien je het lidmaatschap wilt beëindigen, dien je

dat schriftelijk of 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.

TE KOOP

Voor het symbolische bedrag van slechts  € 1,— per stuk biedt

de vereniging het volgende te koop aan:

Diaprojector – Leitz Pradovit P600 IR + colorplan P2 90 mm

Projectietafel – Projecta

Projectiescherm

Computer (gebruikt voor de presentaties)

- Shuttle SB81P (barebone = behuizing + moederbord +

voeding)

- Intel P4 met HyperThreading, 3,4 GHz

- 2 x 1 GB DDR400 geheugen

- Harde schijf 160 GB sata, Samsung

- Grafische kaart ATI X850

- Sony/Nec dvd-brander

- Windows XP Pro Nederlands

- Cherry mini keyboard, black

- Logitech muis

- Shutttle draagtas

Als je belangstelling hebt neem dan voor 31-12-2014 contact

op met Adri Klaassen  adri.klaassen@gmail.com   tel:

024-6772251 of één van de andere bestuursleden. 

Indien zich meerdere gegadigden melden voor één of meerdere

artikelen zal op de AVL 20-01-2015 worden geloot. Na afloop

van de AVL bij de penningmeester afrekenen en meenemen.



Oproep van de tentoonstellingsgroep

Zojuist zijn de water-foto’s opgehangen en vragen we voor de komende wisseling

weer nieuwe inzendingen. „Dood hout“ ist het thema. Op het eerste gezicht triest en

simpel bruin, maar toch met vele mogelijkheden: vraatsporen, paddenstoelen,

houtpatronen of hoe is het met een sfeerfoto nu in de najaarsmist?

Stuur de previews alstublieft voor 30 november naar mij (dietrich.cerff@gmx.de). 

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.

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

Het volgende thema is trouwens  “Vogels”, inleveren voor eind maart:

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. Ook voor een troep ganzen, op een

mooi moment gefotografeerd heb je geen bijzondere uitrusting nodig. Iedereen kan

op de juiste tijd op de juiste plek zijn en de juiste compositie kiezen.





   Grote clubavond 

18 november

 20.00 uur Opening en mededelingen

 Let op: vanavond in zaal 4

20.10 uur Eigen Werk

` Herfst en Paddestoelen

 max 5 foto’s per persoon

 22.15uur Opruimen

Beste leden,

Op de verenigingsavond 18 november a.s. eens geen externe spreker of een

presentatie van één van onze leden. Op deze avond herfstfoto’s  en

paddestoelen van de aanwezige leden. Voor elk lid geldt: maximaal 10

opnamen p.p. te presenteren in maximaal 5 minuten. Het alfabetisch laatste

beeld wordt gebruikt voor de “Foto van de maand” selectie.

I.v.m. werkzaamheden aan de website GEEN foto’s uploaden maar

meenemen op een USB-stick.



  Grote clubavond  

16 December 

 20.00 uur Opening en mededelingen

 20.10 uur Adri Klaassen “Afrika.”

Dietrich Cerff “Helgoland”

 21.00 uur Pauze

 21.05 uur Eigen werk  

 22.15uur Opruimen

Presentatie Afrika – Adri Klaassen

De afgelopen jaren heb ik twee maal Afrika bezocht. De eerste keer was ik in

Malawi en Zambia. Malawi om kennissen op te zoeken en Zambia voor een

safari in het South Luangwa National Park. Alhoewel het geen fotosafari was heb

ik toch geprobeerd foto’s te maken. 

Deze zomer bezocht ik samen met Marian, mijn vrouw, Namibië. Deze keer met

eigen vervoer zodat we meer tijd hadden om te fotograferen. Een groot deel van

de tijd waren we in het Etosha National Park om dieren te fotograferen, maar we

hebben ook landschapsfoto’s gemaakt. 

Malawi

Namibia



Malawi Namibia

Namibia



Twee vierkante kilometer Duitsland 

Helgoland is wel bekend als een Eldorado voor vogelaars, als een

goedkoop winkelcentrum, maar het is ook een heel aantrekkelijke plek

voor natuurfotografen. Blauwe zee, wit zand, groen grasland en

natuurlijk de rode rotsen vormen mooie achtergronden voor een

enorme veelheid aan fotomotieven. Beroemd zijn de Jan-van-Genten,

die je van dichtbij voor de lens krijgt, zo dichtbij, dat een 500mm lens

vermoedelijk veel te onhandig is. Het is dus een vogelfotorevier ook

voor niet in vogelfotografie gespecialiseerde fotografen. Met wat ideeën

over beeldcompositie en geduld lukken mooie foto’s van deze

schitterende vogel, zelfs met heel gewone fototechniek. 

Sinds een paar jaar is een tweede ongewone diersoort op Helgoland

kind aan huis: de grijze zeehond. Ook van deze dieren kan je

fantastische foto’s maken, want je komt dichtbij en ze zijn voldoende

groot. Op het eerste gezicht liggen ze zomaar wat op het strand. Maar

met wat geduld kan je verschillend gedrag zien: spelen in de golfen of

een knuffelpartij van een zeehondman met -vrouw. In het water, waar

ze zich echt thuis en zeker voelen, komen ze zelfs nog dichterbij. Toen

ik in het water zwom, werd ik door een zeehond op een meter afstand

geobserveerd.

    Dactylhorhiza praetermissa



Vogelfotografen

Klipschaap

Basstölpel / Jan van Gent



   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).

Kleine clubavond 2 december

6 januari



Workshop Dierfotografie (door Jeroen Stel) in AWD op zondag 21

december

Op de clubavond van 21 oktober hebben we kennis kunnen maken met Jeroen Stel

(http://www.jeroenstel.com) en zijn fotowerk. Jeroen verzorgt voor VNF-Nijmegen

een workshop in de AWD op zondag 21 december 2014.

Wie Amsterdamse Waterleidingduinen zegt, zegt vossen. De kans dat we deze dieren

zullen tegenkomen is namelijk groot. Op één plek zelfs zo groot dat we er een

workshop aan kunnen wijden. Door deze grote trefkans bieden wij u de gelegenheid

om een dagdeel deze prachtige dieren te observeren en te fotograferen.

Uiteraard deelt de workshopleider onderweg en ter plaatse de fijne kneepjes van

wildlife- en natuurfotografie met u. Jeroen kent het gebied goed en kan u behalve op

vossen op nog veel meer in de natuur wijzen. Hier is gedurende de workshop zeker

ruimte voor. De kans dat we bij voorbeeld ook damherten tegenkomen is aanzienlijk

en ook het landschap zal u niet zelden naar de camera laten grijpen.

De kosten voor deze workshop bedragen voor leden van VNF-Nijmegen 

€ 35,= (dit is inclusief € 10,= reiskosten en toegang tot de AWD).

N.B. Normaal kost deze workshop € 59,=, maar VNF-Nijmegen betaald € 25,= p.p.

Datum: Zondag 21 december 2014.

Vertrek: 10.00 uur De Schakel, Archimedesstraat 9, Nijmegen.

Verzamelen: 12.00 uur P-plaats Pannenkoekenhuis ’t Panneland,

Vogelzangseduinweg 4, 2114 AS Vogelenzang.

Duur: circa 4-5 uur.

Te wandelen afstand heen ongeveer 2,5 kilometer (30 min) en ook terug.

Terug in Nijmegen: in onderling overleg.

Belangstellenden kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar:

Michel Lucas (m.lucas1966@gmail.com) of de programmagroep

(programmagroep@vnf-nijmegen.nl).

Graag opgeven of je wilt rijden, mee rijdt of op eigen gelegenheid gaat.

Betaling: Het verschuldigde bedrag € 25,= (zelf rijdende deelnemers) of € 35,=

(voor meerijders) van deze workshop vóór zaterdag 20 december over maken op: 

IBAN: NL69 INGB 0005585299 ten name van Vereniging van Natuurfotografen

afdeling Nijmegen o.v.v. workshop dierfotografie.





  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: 18 november,

 2 december, 16 december, 6januari.

De volgende creatuur verschijnt 

januari 2015.

Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk  

31 december  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. 




