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Als NAM-fotoclub opgericht 2 oktober 1968. Later als zelfstandige club op 20 juni 1986.
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UITPRINTEN EN MEENEMEN NAAR DE CLUBAVOND

Fotoclub viert 50 jarig jubileum...

A G E N D A 
Maandag 14 mei:

Resultaten fotoclubuitstapje
Update expositie in Kielzog.

Maandag 10 september:
Zomeroogst
Bekendmaking datum inleveren foto’s voor 
expositie bij Kielzog.
Bekendmaking prijswinnaars fotowedstrijd...

Maandag 8 oktober:
8 Foto’s beoordelen voor Fivelfoto:
Thema: “Bewogen”. formaat 40x50

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.
Zoals de foto hiernaast laat zien is dit ook een
beetje de opzet zoals wij het zien. Lijsten vanaf
40x50 cm en dan in verschillende maten en kwa-
liteiten. Dit geeft een mooi speels geheel.
De plaatselijke regionale kranten willen meewer-
ken en denken aan 3 publikaties, t.w. mei, juli. sep-
tember. De opening van de expositie vindt plaats
op zaterdag 29 september om 15.00 uur en ge-
schiedt door de wethouder van cultuur van Mid-
den-Groningen Eric Drenth.
Het is de bedoeling dat de bevolking ook kan mee-
doen met een fotowedstrijd. 
Drie van de ingezonden foto’s worden bij de ope-
ning, door de wethouder van cultuur, gekwalifi-
ceerd met 1e, 2e en 3e prijs. De jurering geschied
door de leden van de club in de maand september.
En de winnaar wordt tijdens de opening van de ex-
positie bekend gemaakt.
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60 jaar Fotoclub Veendam
Ter gelegenheid van ons 60-jarig bestaan houden we een
jubileumtentoonstelling met het thema “60 x Veendam”.

Tevens hebben we een fotowedstrijd voor de jeugd in
Veendam georganiseerd. De resultaten hiervan zijn ook
bij de tentoonstelling te zien.Onze tentoonstelling “60 x
Veendam” is een bijzondere en daarom komt er ook een
speciale opening op zaterdag 19 mei a.s. om 14.30 uur in
Cultuurcentrum vanBeresteyn, Museumplein te Veendam. 
Tevens maken we de uitslag van de fotowedstrijd voor de
jeugd bekend.Graag nodigen wij jullie uit zaterdag 19 mei
a.s. tussen 14.00 uur en 14.30 uur naar cultuurcentrum
vanBeresteyn te komen en de opening bij te wonen. 
Na afloop van het officiële gedeelte is er gelegenheid de
tentoonstelling te bekijken.

OPENING EXPOSITIE OP ZATERDAG 29 SEPTEMBER IN HET KIELZOG HOOGEZAND...



Zoals wellicht bij sommigen bekend, heb ik sinds mijn 19e
jaar de ziekte van Crohn. Door vervelende complicaties
van deze ziekte was ik vanaf eind jaren 90 zo goed als aan
huis gebonden. In die tijd leerde ik omgaan met de com-
puter en één van mijn hobby's was het bewerken van
plaatjes in het programma PaintShopPro. Met deze be-
werkte plaatjes maakte ik met behulp van HTML-scripts
bewegend briefpapier om in Outlook Express te gebruiken
voor mijn website.  Meestal foto’s van schilderijen en teke-
ningen van dieren. De makers waren altijd bereid om mij
toestemming te geven hun plaatjes te gebruiken, in ruil
voor een link naar hun website. Fotograferen deed ik af en
toe met mijn kleine Minolta-cameraatje rondom ons huis.

Toen ik in 2010 een stoma kreeg veranderde mijn leven
volkomen. Ineens kon ik er weer op uit en werd mijn wereld
een stuk groter. Nu had ik ook de mogelijkheid om eigen
foto’s te maken en die te bewerken. Met de aanschaf van
mijn Pentax DSLR werd de kwaliteit van de foto’s ook een
stuk beter, hoewel ik nog een hoop te leren heb. Het liefst
fotografeer ik dieren, maar ook macro en landschappen
vind ik erg leuk. Inmiddels bestaat Outlook Express niet
meer en maak ik mijn foto’s met een ander doel. Een jaar

of 2 geleden ben ik begonnen met tekenen en maak ik
foto’s om daarvoor als voorbeeld te gebruiken.  Veel  van
deze foto’s staan ook op een website waar andere schil-
ders en tekenaars licenties kunnen kopen om de foto voor
hun werk te mogen gebruiken. Dat levert een leuk
zakcentje op.  Mijn foto’s maak ik vooral in dierentuinen en
wildparken, maar het liefst in de vrije natuur.

Een hoogtepunt was onze reis naar Canada in 2011, waar
ik van dichtbij grizzlyberen en zwarte beren heb gezien en
gefotografeerd. In een beschermd gebied en zomaar langs
de kant van de weg.  Meer recent  was ook afgelopen
woensdag erg leuk, toen een paar ransuilen de hele dag
doorgebracht hebben in twee bomen in onze achtertuin.
Het vrouwtje was vrij schuw, maar het mannetje wilde wel
even poseren. Toen in de avond een kat in de boom klom
waar het vrouwtje zat, zijn ze weer vertrokken. Heel bijzon-
der om deze vogels van zo dichtbij in je eigen achtertuin
in een woonwijk te zien.

Bij de dierenfoto’s die ik maak gaat het er vooral om dat
het dier, en met name de ogen, scherp moeten zijn. Aan
de dingen eromheen besteedde ik minder aandacht,
omdat dat gezien het doel van de foto’s van ondergeschikt
belang is. Ik ben lid geworden van de fotoclub om meer
van de techniek te leren en om uitgedaagd te worden ook
eens wat anders te proberen, dan voornamelijk dieren.

Ik wil de pen graag doorgeven aan Jaap Groeneveld.

Ik geef de pen aan:

Deze maand:
Yvonne Brands

Het bestuur heeft besloten het 50-jarig jubileum
luister bij te zetten door een foto expositie te orga-
niseren. De expositie wordt gehouden in de bibli-
otheek van Hoogezand (Kielzog) en zal worden
geopend op 29 september. De foto's zullen in elk
geval in de maanden oktober en november geëx-
poseerd worden. Er is een expositiecommissie sa-
mengesteld bestaande uit de volgende clubleden:
Bert Meijer, Fokko Doorn, Jaap Groeneveld en
Eppe Okken. Van de clubleden wordt verwacht dat
ze ieder 3 foto's voor de expositie beschikbaar
stellen.

De expositiecommissie moet beoordelen welke fo-
to's waar precies en naast welke andere foto's
komen te hangen. Stuur daarom digitaal (klein for-
maat) naar Eppe Okken welke foto's je wilt expo-

seren. Zet er ook bij in welk formaat je de foto zult
aanbieden. Een groot aantal clubleden heeft dit
ondertussen al gedaan. De te exposeren foto's
hangen aan een wand die vanaf de bibliotheek te
zien is. De foto's hangen wel zo'n 3 meter van de
bezoeker. Vandaar dat grote foto's met grote de-
tails de voorkeur hebben. We adviseren om de fo-
to's zonder glas aan te leveren. De fotot's komen
daardoor helderder over. Heb je geen eigen lijsten
dan zijn er lijsten van de club te gebruiken. Deze
lijsten zijn 40 x 50 cm.

Eppe

NB In Kringloopwinkels zijn vaak lijsten te vinden
voor weinig. (Red.)

Fotoclub Noorderlicht bestaat dit jaar 50 jaar. 
Ook voor 1968 bestond er een fotoclub in Hoogezand, maar dit was 

een ontspanningsvereniging voor werknemers van de NAM. In 1968 is de club
verzelfstandigd en mochten ook niet NAM-werknemers lid worden.



Clubuitje Fotoclub Noorderlicht 
Op 7 April 2018 was ons jaarlijks uitstapje. Deze keer naar
Bourtange en een natuurpark in de buurt van Ter Borg. 

Prima voorbereid door Bertus en Flip.

Zoals gewoonlijk begonnen we met koffie en appelgebak,
aangeboden door de club.

We hadden deze dag prachtig weer, voor sommigen te mooi.
Dat betekent ook dat er veel toeristen rondlopen. (dus veel
poetswerk op de computer).
Rond 13.00 uur vertrokken we naar het natuurgebied. Een
heel mooi gebied waar het prachtig fotograferen was. 

Hier hebben we ook een lunchpauze gehouden. Toen het
veld in. De fotografen liepen verspreid over het veld. We
kwamen plotseling een verlaten fototas tegen. Het bleek dat
de tas van Willy was. Ze was zo in gesprek met Jenneke,
dat ze de tas vergaten. 

Maar alles is toch nog
goed gekomen. En de tas
is weer bij de eige naar. 

Rond drie uur zijn we allen
weer huiswaarts gekeerd
en konden terug kijken op
een mooi clubuitstapje. 

Tot volgend jaar.....

KETTINGFOTO
Zoals afgesproken wordt de kettingfoto iets anders aangepakt. Er wordt 1 foto gepubliceerd. En ieder-
een kan zijn eigen fantasie er op los laten door een foto aan te leveren die een link heeft naar onder-
staande foto..... Succes!   (Aanleveren maart 2019) 40x50 incl. PP


