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Ron Buist....
Maandag 13 november geeft Ron Buist een lezing/presentatie voor
leden en belangstellenden.

Ron is in 1971 geboren in Groningen en woonde altijd in het Gro-
ningen gebied. Hij is getrouwd met Martine en heeft drie dochters:
Nienke (geboren in 2004), Inge (geboren in 2006) en Ellis (geboren
in 2008). Tot de zomer van 2009 gebruikte Ron alleen een camera
om momenten in zijn familieleven vast te leggen. Hij had een com-
pacte camera en vertrouwde altijd op automatische instellingen.
Zijn vrienden zullen bevestigen dat hij geen interesse had om meer
te leren: de vooruitgang in digitale compactcamera-mogelijkheden
zou ervoor zorgen dat hij altijd goede resultaten zou krijgen.

Dan maakte Ron een foto van een dragonfly. Verrast door het re-
sultaat, begon hij zich af te vragen waarom deze foto zo aantrek-
kelijk was en dit leidde tot zijn interesse in fotografie. Toen zijn
compact camera stopte aan het einde van dat
jaar, had Ron besloten dat hij meer wilde leren.
In januari 2010 kocht hij zijn eerste DSLR en
begon te schieten. Hij was hooked en na het
proberen van verschillende soorten en stijlen en
veel dingen te leren, vestigde hij op het land-
schap fotografie op het einde van dat jaar.

A G E N D A 
Maandag 13 november:

Ron Buist geeft een natuurfoto presentatie.
Maandag 11 december:

Bespreking foto's andere club (Delfzijl)
Bespreking foto uit de digitale map.
1 foto per lid uploaden graag. 
1200 pixels aan de lange kant

Maandag 8 januari 2018:
Clubfotowedstrijd "Portret/portretten"    

Dinsdag 16 januari:
naar Fivelfoto.
(finale bespreking "Slopen/gesloopt")

Maandelijks
nieuwe rubriek 
in het Bulletin

In deze rubriek “Geef de pen
aan...” komen leden aan het
woord die iets over zichzelf

kunnen vertellen. Half velletje A4 is genoeg. De schijver(ster)
geeft in het verhaaltje aan wie de pen de volgende maand
krijgt. Let wel, het is geheel vrijblijvend.

ONZE WEBSITE
Ieder lid krijgt een stukje ruimte op deze site. Moet je wel
foto’s opsturen natuurlijk. Je kunt foto’s blijven sturen,
omdat ze iedere 3 maand worden ververst. 
Dat kan dan naar Eppe Okken. Dit bulletin zal ook op de
nieuwe site staan. Naam blijft hetzelfde. Wil je je foto’s
ook op de website of wil je de inhoud wijzigen stuur mij
dan 10 á 15 jpegs. Max formaat per foto ca 800 pixels aan
de lange kant.De webmaster: e.b.okken@ziggo.nl

NIEUWE WEBSITE m.i.v. 1 januari 2018
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website van
de fotoclub. Het streven is dan ook dat de website

vanaf 1 januari 2018 operationeel is
NB Het nieuwe logo zie je al bovenaan de pag.

FOTOCLUB
NOORDERLICHT



In de ban van het Noorderlicht.
Tja ... het mooie Noorderlicht, ik schrijf het met een Hoofd-
letter....alleen al omdat het zo bijzonder is om mee te
mogen maken. Maar ook toepasselijk omdat onze Fotoclub
zo heet, en mijn broer werkt bij Stichting Fotografie Noor-
derlicht in de stad, grappig eigenlijk!
Twee jaar geleden kreeg ik mijn gratificatie van mijn werk,
25 jaar bij het Umcg in dienst, deze was natuurlijk voor de
fotoreis bestemd.
Eindelijk kon de reis gepland worden, bij Loulou Beavers,
de fotoreis naar IJsland in februari 2016 !
Wauw, en nu maar hopen het Noorderlicht voor de 2e maal
in mijn leven te mogen zien.
Gelukkig hebben we het zelfs meerdere malen mogen aan-
schouwen.
De golvende bewegingen die opeens verschijnen ... steeds
helderder worden zich in allerlei bochten wringen in fel
groene kleuren, en dan opeens is het voorbij... om aan de
horizon verder te gaan, eerst als verticale en horizontale
grijze tinten die daarna weer sterker en steeds groener
gaan kleuren...heel langzaam wordt het minder intens... om
dan weer elders verder te gaan. Wat een schouwspel....!

Het gevoel is magisch en zeker bij het Jokulsarlon gletsjer-
meer, de weerspiegeling van de groene kleuren in het
water waar je de zeehondjes ziet en hoort plonzen en zo
de kringen in het windstille water veroorzaken, prachtig dit
schouwspel samen met het Noorderlicht. Je kijkt je ogen
uit, wat was dit genieten! Hier kom je voor, tenminste ik
kwam hier o.a. voor, het was een grote wens, IJsland heeft
zoveel meer te bieden, een Walhalla voor de fotograaf werd
ergens geschreven is absoluut waar. De eerste keer dit fe-
nomeen in Tromso Noorwegen februari 2011 waargeno-
men, op de postboot MS Nordlys, wat uit het Noors vertaald
je raad het al, ook het Noorderlicht betekend ....bijzonder
toch? Een heel bijzondere reis, varen langs de Noorse kust
in 12 dagen tijd van zuid naar noord Noorwegen en vice
versa met de MS Nordlys. In sneeuwbuien en stormen
maar ook zonnige dagen, langs schilderachtige landschap-
pen varend 34 havens aandoen, werd bijna 'gek' van foto's
maken. Kon wel uit mijn dak gaan, zo gaaf! Zo hebben we
o.a. in Mehanm Noord Noorwegen midden in de nacht ons
schip verlaten om een sneeuwscooter excursie te volgen
van drie uur naar Kjollefjord ligt ten zuidwesten van Me-
hanm, daar werden we later door ons schip weer opgepikt.
Met volle maan bij – 25 C over bevroren rivieren en meren
rijden wat een avontuur !... maar helaas zonder Noorder-
licht. Wat we eerder op die reis al wel drie maal hebben
mogen meemaken. Wat een geluksvogel ben ik toch!
Beide reizen zijn onvergetelijk geweest, en net zo mooi als
bijzonder ...... net als het Noorderlicht.
Ik geef de pen door aan mijn vriendin Willy.       Jenneke

DIGITALE INZENDINGEN
We hebben op Google Drive een map aange-
maakt “Digitale inzendingen”, die er voor bedoeld
is dat leden er foto’s in kunnen plaatsen. 1 foto per
maand per lid. Het mogen algemene foto’s zijn. Ze
hoeven geen betrekking te hebben op het thema
wat toevallig aan de orde is. Als er tijd is zullen ze
worden besproken.Als ze besproken zijn verdwij-
nen ze ook weer uit die map.Het formaat van de
foto moet een beetje binnen de perken blijven.
1200 pixels aan de lange kant is genoeg.

Zie voor recente fotowedstrijden en nieuwtjes de
Site van de FOTOBOND. http://fotobond.nl/

Ik geef de pen aan:
Willy

Deze maand:
Jenneke Kliphuis

Flip Kiewiet en Bertus Kamps zijn woensdag 4-10
in Westerwolde geweest voor ons jaarlijkse
clubuitstapje in 2018. (Datum is nog niet bekend)
Wij hebben daar een aantal interessante
objecten/gebieden gevonden die de moeite waard
zijn die dag te bezoeken en die leuke foto’s kun-
nen opleveren. De route die we gaan volgen kan
nog niet helemaal bepaald worden omdat er vra-
gen uitstaan bij objecten en voorzieningen die
binnenkort beantwoord zullen worden.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikke-
lingen.

RONBUIST



Eerste uitwisselingavond in
Appingedam

We kregen een verzoek van een bewonderaar
van FC Noorderlicht (nog geen lid) of we liefheb-
bers in de club hadden die belangstelling hebben
voor de spulletjes van haar vader. Ik zei stuur me
de foto’s maar en dan zal ik er een advertentie
van maken. Misschien dat je reactie krijgt via je
email adres.
Vandaar dat hiernaast de advertentie staat. Vra-
gen? Graag via de email die erin vermeldt staat.

WEETIKHETWEETJIJHET

VOOR DE LIEFHEBBER..
Diverse voorzetlenzen en filters, o.a. UV en omgekeerd. 
Eén van 58 mm en twee van 49 mm. 
belichtingsmeter, weegschaal, kabels (één is drie meter lang).

Super 8 filmcamera.

Pentax MZ-50, een spiegelreflex 
fototoestel (analoog) met twee Pentax lenzen, 
o.a. zoomlens 35-80 mm en 80-200 mm + fototas.

Collage: het liefst in 1 x. 
Super 8 filmcamera voor € 15,00. 

Spiegelreflexcamera inclusief lenzen en tas voor € 35,00.

Belangstelling?
Email jleutscher@home.nl

Uitwisseling Fivelfoto 2017 met lezen van Erwin
Otten van SportphotoAgengy, Die de huisfotograaf
is voor FC Groningen en o.a. voetbalinternational
vertelde over de werkwijze, technieken en proce-
dures bij het Nederlandse maar ook bij EK voet-
balwedstrijden die hij versloeg. Tip wil je beginnen
met sport fotografie ga een lokale sport amateur-
club. Het was voor velen een informatieve avond.

Thema volgend jaar:
“BEWOGEN”....

......WILLEM HAZENBERG
IS ALVAST BEGONNEN.

Daar het nieuwe thema bewogen voor de uitwis-
seling is, ben ik alvast maar begonnen. London
17 mm ISO 2000 1/20 F4.0 Flits. Camera op M.UITWISSELINGSCHEMA

Fivelfoto Appingedam
Beeldspraak. bespr. Fivelfoto
Daguerre. bespr. Beeldspraak
Delfzijl bespr. Noorderlicht
Noorderlicht bespr. Delfzijl
Fivelfoto bespr. Ten Boer
De Pollen bespr. Trefshot
Trefshot. bespr. Daguerre
Ten Boer. bespr. De Pollen

Het onderwerp voor volgend jaar is:”BEWOGEN”
De uitwisseling is weer de derde dinsdag in oktober 2018
en de finale bespreking 3e dinsdag in januari 2019.


