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Als NAM-fotoclub opgericht 2 oktober 1968. Later als zelfstandige club op 20 juni 1986.

Bulletin
UITPRINTEN EN MEENEMEN NAAR DE CLUBAVOND

FC Noorderlicht in jubileumjaar

A G E N D A 
Maandag 12 maart:

Kettingfoto {groep 1} presentatie.
Maandag 9 april:

Kettingfoto (groep 2) presentatie
Zaterdag 7 april:

Fotoclubuitstapje naar Westerwolde.
Maandag 14 mei:

Resultaten fotoclubuitstapje

FOTOCLUB
NOORDERLICHT

Dit jaar, om precies te zijn op 2 oktober 2018, be-
staat de Fotoclub 50 jaar Dit willen we natuurlijk
niet ongemerkt voorbij laten gaan. We treden naar
buiten met een expositie in Het Kielzog in Hooge-
zand. We kunnen daar beschikken over een
prachtige ruimte (misschien 2 ruimtes). Er moet
nog e.e.a. geregeld worden. Maar in grote lijnen
ziet het er zo uit.

Dank aan alle leden.....
Toen die bewuste zondag mijn vrouw zei dat we
rond half 12 bezoek zouden krijgen van Jaap en
Ina had ik nog steeds niets in de gaten. Toen
Eppe en Bert ook nog plotseling voor de deur
stonden werd het me nog niet duidelijk. De rest
hebben jullie zelf ook meegemaakt. Een groep-
foto bij het paard van Zuidlaren. Op de vraag
wat we maandagavond zouden doen werd er
gezegd, We hebben het druk genoeg. 
Bij de rondvraag nam Bert het over en ik viel van
de ene verbazing in de andere. Een prachtige
clubfoto met bijna alle leden voor ‘t paard. Ere-
lidmaatschap, een fotoboek met veel foto’s van
mij tijdens de activiteiten en last but not least
een prachtige tekening van Yvonne van onze
Tommy. Dat alles verpakt in een prachtig boe-
ket.... DANK!      
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De pen is doorgegeven aan mij. 
Het is wel niet mijn ding. Toch maar de stoute schoenen 
aangetrokken. 

Mijn naam is Jan ter Veer ben nu 4 jaar thuis.
In de week pas ik op mijn kleinkinderen, waar ik veel ple-
zier aan beleef.  Onze vakanties vieren wij meestal in
Frankrijk, waar ik dan ook de meeste foto’s maak. Wij zijn
echte berggeiten en de meeste foto’s zijn dan ook van de
natuur , landschappen en Franse dorpen. 
Ben nu 4 jaar lid van de club met de bedoeling om mij iets
meer in deze materie te verdiepen.  Ik  heb wel al aan di-
verse workshops meegedaan: Bas Meelker, Het Groninger
Landschap, Ron  Buist en nog een paar andere. 
Wel van geleerd toch zie ik dat ik nog wel het een en ander
mis. Het maakt mij wel eens onzeker, als ik naar de foto’s
kijk  van sommige leden van de club. 
Ik heb ook wel problemen betreft het bewerken van de
foto’s. Ik ben een poosje met lightroom bezig geweest,

maar toch weer terug gegaan naar photoshop. Ik ben in
het bezit van Nikon D610, lenzen nikkor 105 mm 2.8, Tam-
ron 24-70 mm 2.8 , Sigma 70-200 mm 2.8 ., en Tokina  11-
16 mm 2.8. 
Hoop mij in de komende jaren toch nog iets te verbeteren
en dat ik nog veel plezier van de club mag beleven!

Fotograferen blijft toch een leuke hobby.

Geef de pen door aan Wiebo Zoethout

Ik geef de pen aan:

Deze maand:
Jan ter Veer

Van 14 februari tot/met 4 april exposeer ik in De Fontein (Eikenlaan 255, Groningen). 
Openingstijden:  
woensdags 10:00 - 12:00 uur (op de eerste woensdag van de maand ook van 12:15 - 13:45 uur)
donderdags 10:00 - 11:00 uur
zondags 11:00 - 12:00 uur (niet op 3e zondag van de maand)

Expositie van Eppe Okken in De Fontein

Ik fotografeer vooral landschappen. Veelal met een groothoek objectief. Ik hou van eenvoud in de compositie.
De provincie Groningen heeft veel mooie, fotografisch interessante, plekken. Mijn voorkeur gaat uit naar mijn eigen woongebied
(gemeente Slochteren), de polders bij de Dollard en de Wadden.

Ik fotografeer sinds 1975. 
Vanaf 1984 ben ik lid van Fotoclub Noorderlicht in Hoogezand en sinds 2011 ook nog van Fotoclub Beeldspraak in Glimmen.

Ik fotografeer met een Nikon camera en afdrukken print ik op A3+ formaat op fine art papier.



Een Feestelijk Moment
door Bert Meijer, secretaris
Direct aansluitend op de jaarvergadering van afgelopen 12
februari wordt Wim Tuinman bedankt voor het jarenlange
voorzitterschap van Fotoclub Noorderlicht.
Terwijl de borrelhapjes met de bestelde drankjes worden bin-
nengebracht overhandigt de secretaris na een korte speech
een aandenken. Het eerste aandenken aan de verbinding
die Wim heeft met zijn fotoclub. Op zondag 11 februari is een
groepsfoto gemaakt. Dat gebeurde in Zuidlaren, Wim was
volkomen verrast plotseling een grote groep fotoclubvrien-
den bij zijn huis te zien die hem blijkbaar opwachtten voor
iets speciaals? Nadat op 11 februari de foto is gemaakt no-
digt Wim iedereen uit wat te drinken in zijn favoriete dorps-
café. Het eerste aandenken voor de vertrekkende voorzitter
is de ingelijste foto. Een prachtige foto. Wim bedankt ieder-
een voor de bijdrage aan dit mooie aandenken. Maar het is
nog niet voorbij…
De secretaris vervolgt zijn verhaal en kondigt aan dat met
medeweten en unaniem akkoord van alle leden is bepaald
dat Wim Tuinman het Erelidmaatschap toekomt het van Fo-
toclub Noorderlicht. Hij heeft de benoeming  “vanwege zijn
gedreven inzet en zijn verdiensten als Voorzitter van de Ver-
eniging” meer dan verdiend. Hij is het eerste erelid van de
vijftigjarige vereniging. De bijbehorende oorkonde wordt door
de secretaris en Wim Tuinman ondertekend. Na dit plechtige
moment is er even een moment van bezinning. De groeps-
foto en de oorkonde worden door de verzamelde leden be-
keken en dan vervolgt
de secretaris met het aanbieden van het derde aandenken.
Het is een Door Bertus Kamps gemaakt fotoboek dat samen-
gesteld is uit ingezonden herinneringen van de leden met
vooral veel foto’s en wat verbindende teksten. Nu raakt Wim
toch sprakeloos…   
Tot slot biedt Willy van der Laan een prachtig boeket bloe-
men aan. Uit de groep leden treedt Yvonne Brandts naar
voren. Zij geeft Wim de originele tekening die zij maakte
vanaf een foto van Tommy, de hond van Wim en Henny Tuin-
man.

De geheel sprakeloze Wim weet ondanks de overweldi-
gende indrukken toch een laatste woord als voorzitter uit te
spreken. Hij bedankt de club voor alle mooie herinneringen
die hem vanavond tastbaar zijn aangeboden. 

Erelid Wim Tuinman keert voldaan huiswaarts, 

samen met zijn clubvrienden. 



Clubuitje 
Fotoclub Noorderlicht 
Op 7 April 2018 houden wij ons jaarlijks foto uit-
stapje. Dit jaar starten we in Bourtange waar wij
vanaf 10:00 verzamelen in ’t Oal Kroegie mark-
plein 8. Onder het genot van een bak koffie en de
gebruikelijke lekker stuk gebak wordt de dag nog
even in het kort doorgenomen door de organisa-
toren Flip en Bertus.

Nadat er genoeg energie en inspiratie is opgedaan
blijven we de ochtend in en om bourtange. Wij
hebben hier een route uitgezet die de moeite meer
dan waard is. Dus mis dit niet, zie bijgevoegde
kaartje. 

Het rondje Bourtange is ongeveer 1,85 Km. Wij
verblijven tot omstreeks 13:00 uur in en rond Bour-
tange waarna wij naar een naartuurpark van
Staatsbosbeheer vertrekken in de buurt van Ter
Borg. Wij zullen zo tegen 13:30 aankomen op de
parkeerplaats waar tevens de gelegenheid is om
de zelf meegebrachte lunch te nuttigen. Flip en
Bertus hebben hier een rondgang gemaakt vol-
gens onderstaande kaartje maar iedereen is na-
tuurlijk vrij om te gaan en te staan in dit gebied.
Het rondje op de kaart is ongeveer 2.4 Km

Ergens tussen 15:00 en 15:30 verzamelen we
weer op de parkeerplaats om onze geschoten ma-
teriaal thuis verder uit te werken. Om je zo opti-
maal te kunnen voorbereiden op deze dag hebben
wij van beide situaties in  “The Photographer
Ephemeris” een beeld bijgevoegd waar de zon
zich bevind op het moment wij daar aanwezig zijn.
De zon zit op de lijn tussen de licht blauwe en don-
ker blauwe lijnen in.
Net als andere jaren maken wij er weer een gezel-
lige dag van om naar uit te kijken.

Namens de organisatie comité
Flip Kiewiet & Bertus Kamps 



Website van Yvonne Brandts
https://www.sandrak.nl/

BERT MEIJER zoekt:
Een Nikon DSLR 
camera waarmee 
ik meer kan dan 
met mijn huidige. 
Bijvoorbeeld:
Nikon D5200 
of D7000
Dus mijn zoektocht 
is hierbij officieel 
begonnen. 
Ik sta open voor álle 
reacties, ook over het
type. Ik fotografeer nu
met mijn Nikon D3100
Het toestel met twee objectieven bevalt me
goed, dat is zeker. Maar met wat studie van de
laatste tijd en gesprekken kom ik tot de slotsom
dat ik toe ben aan een ander toestel.
Ik wil wél mijn huidige twee objectieven blijven
gebruiken.

Bert Meijer biedt:
Een aantal taallessen Frans, vooral spreekvaar-
digheid. Ondersteuning bij contacten Franse in-
stanties, ook help ik met vertalingen.
Of ik bied een prima Leica Minilux
Het toestel is in 1998 gekocht en werkt prima.
Reageren: 
Bert Meijer:  b.meijer.15@gmail.com
Misschien heeft u wel een body te bieden maar
spreekt u vloeiend Frans, of net andersom. Dan
is er misschien een derde persoon te interesse-
ren

Onder de leden:
Te koop - Gevraagd - Ruilen

Zoals in de jaarvergadering besproken hebben wij
ons aangemeld voor deelname aan “Kunst op
Stee”. Een project dat door “Vrijdag” onder de aan-
dacht wordt gebracht met als doel ouderen bij
kunst te betrekken. Betekent dat wij toegezegd
hebben woensdag 18 april een middag te organi-
seren voor ouderen van 14:00 tot 17:00 uur. Hoe-
veel animo hiervoor zal zijn is voor ons de grote
vraag en zal een kwestie zijn van afwachten. Des
al niet te min zal die middag toch voorbereid moe-
ten zijn mocht het storm gaan lopen. Na wat
ideeën van medeclubleden zijn wij van mening de
middag op de volgende manier in te delen. 
1. Om herkenbaar te zijn als club moeten we na-
tuurlijk eigen werk tentoonstellen. Hiervoor zoe-
ken we nog wel naar goede oplossingen.
Maandag 12 maart zullen we kijken of er in de
grote ruimte mogelijkheden zijn. Dus denk mee
in oplossingen.

2. We zouden graag zien dat er een hoekje inge-
richt wordt om wat techniek te laten zien wat b.v.
scherptediepte met een foto doet of andere
technische of visuele aspecten. Om op deze
manier met de mensen in discussie te kunnen
gaan. Ook hier zullen we nog wat materiaal voor
moeten creëren.

3. Een presentatie samen te stellen met Foto’s van
vroeger (leuk voor de oudjes) met als tegenstel-
ling zoals het nu is

4. Eventueel is het nog mogelijk een portretfoto
van de mensen te maken en deze digitaal aan
te bieden.

Wanneer er bij de clubleden nog andere ideeën
zijn of aanpassingen op het bovenstaande horen
wij dit natuurlijk graag.  


