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

UITPRINTEN EN MEENEMEN NAAR DE CLUBAVOND

Het jaar 2018 loopt bijna ten einde...

Het was een hectisch jaar. Vooral om het 50-jarig
jubileum luister bij te zetten. We kunnen terugkijken op een mooie expositie in het Kielzog en de
nog gaande expositie in de Kunsthal in Slochteren.
De organisaties van de beide hallen waren zeer
tevreden over de exposities. Het is natuurlijk nooit
helemaal in te schatten hoeveel mensen de expositie hebben gezien. De bibliotheek in het Kielzog
heeft er wel aandacht aan besteed in de vorm van
een thema-tafeltje wat uitsluitend over fotografie
ging. Ook de catalogi namen gretig aftrek. Een
mooi naslagwerk van dit feestelijk jaar. We werden
zelfs al gevraagd om informatie te geven van dit
boekje door andere verenigingen.
Dat geeft al aan dat het in de smaak is gevallen.
Zie ook pagina 3

AGENDA

Maandag 10 december:
Foto’s van expositie zijn weer terug bij de leden
Misschien nog even eenkorte nabeschouwing.
De drie winnaars komen hun foto’s halen.
Neem ook even wat eigen werk mee om
te bespreken.
Maandag 14 januari 2019:
Foto-Club-wedstrijd....
Thema “50”.
Foto’s graag afgedrukt op papier.
Tevens mogen ook foto’s in de Google Drive-map
geplaatst worden. Maar voorkeur afgedrukt.
Dinsdag 15 januari 2019:
Eindbespreking van uitwisseling “bewogen”
in Appingedam.
Maandag 11 februari:
JAARVERGADERING en.....
Wat verder ter tafel komt.
Maandag 11 maart:
“KETTINGFOTO”
Wat verder ter tafel komt.
Maandag 8 april
Wat verder ter tafel komt.
Maandag 13 mei:
Wat verder ter tafel komt.

December 2018

DIGITALE INZENDINGEN

We hebben op Google Drive een map aangemaakt “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 verdwijnen 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.

BESPREEKSCHEMA FOTO UITWISSELING
Beeldspraak bespreekt Noorderlicht
Daguerre bespreekt De Pollen
Delfzijl bespreekt Trefshot
Fivelfoto bespreekt Delfzijl
Noorderlicht bespreekt Fivelfoto
De Pollen bespreekt Objectief
Trefshot bespreekt Daguerre
Objectief bespreekt Beeldspraak
De bespreking van de foto's is
op dinsdag 15 januari 2019 bij Fivelfoto
Het nieuw onderwerp voor de foto uitwisseling bij
Fivelfoto is: HET WAD.-----------15 oktober 2019.

Bespreekschema voor het bespreken van ingezonden foto’s

Als er foto’s werden meegenomen voor een wedstrijd of een bepaald thema werden ze altijd eerst
uitgelegd op de tafel in de zaal om ze op je te laten inwerken. Eigenlijk is er te weinig tijd om een
goede beoordeling van de foto’s te maken.
Vandaar dat het bestuur heeft gemeend e.e.a. anders aan te pakken. De foto’s worden eerst door 4
leden van de club bekeken en beoordeeld. Deze commissie van 4 mensen komen met een eindoordeel van de foto’s. Dit wordt dan aan de leden gepresenteerd, die dan ook nog wel een duit in het
zakje mogen en kunnen doen.

Uiteindelijk komt er een gedegen visie op de foto’s waar de maker wat aan kan hebben.

De 4 mensen gaan
samen de foto’s beoordelen. Dus moeten de
foto’s bij een van hun gebracht worden.

Andere mogelijkheid is
de foto’s op een clubavond eerder mee te
nemen en te overhandigen aan een commissielid die dan op de avond
van de beoordeling het
werk presenteerd aan de
leden.
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Ik geef de pen aan:

Deze maand:
Bertus Kamps

Al hoe wel dit niet mijn lievelingswerk is moet ik er toch
maar aangeloven. Lang uitgesteld maar je ontkomt er niet
aan.
De redactie vind er vast wel een.
Ik ben blij met de technologische revolutie want ik ben echt
een digitale fotograaf. Moet er niet aan denken om met die
stinkende chemicaliën aan de slag te moeten. Met de digitale middelen van tegenwoordig is het een stuk eenvoudiger en leuker geworden vind ik.
Achteraf is de belangstelling voor fotografie bij mij gewekt
eind negentiger jaren waar ik een foto met een eenvoudige
pocketcamera maakte van een plaggenhut met een prachtige wolkenlucht erachter bij Ellert en Brammert. Op dit
plaatje was ik eigenlijk best wel trots dat dit in zo’n foto resulteerde.
Op dat moment heb ik er verder niets mee gedaan totdat
onze zoons met een nikon D5100 spiegelreflex camera
aan kwamen zetten als cadeau voor ons 25 jaar huwelijk.
Tja dan moet je er ook iets mee doen vind ik. Dus wat basis
cursussen fotografie genomen om een andere kijk op fo-
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tografie te krijgen. Dit was zo leuk om te doen dat ik mij
in 2012 bij jullie heb aangesloten dankzij Jaap. Sindsdien
is de virus alleen maar heftiger geworden. Vermoet ook
dat ik er nooit weer vanaf zal komen.
Omdat ik een breed interesse heb in veel dingen heb ik
ook binnen de fotografie geen echte specialisatie. Ik vind
in elk facet van fotografie wel een uitdaging waar ik weer
van kan leren en mij tot een betere fotograaf maakt. Ook
de fotoclub noorderlicht hoort daar bij waar ik elke maand
weer naar uit kijk om naar toe te gaan.

Ik geef de pen door aan Kim Meijer

FOTOWEDSTRIJD “50”

In januari 2019 wordt weer de jaarlijkse clubwedstrijd gehouden.
Het thema is deze keer, hoe kan het ook anders: “50”.
De fotos kunnen in januari worden ingeleverd / meegenomen naar de
clubavond, alwaar we er de besten uitzoeken.
Graag op papier. in passe partout. Desnoods ook in de digitale map
van Google Drive.

KETTINGFOTO

Zoals afgesproken wordt de kettingfoto
iets anders aangepakt.
Er wordt 1 foto gepubliceerd. {foto)

Laat je inspireren door nevenstaande
foto en maak een beeld dat een link
heeft met deze foto
Succes!

Bedankt!

(Aanleveren maart 2019)
40x50 incl. passe partout

Beste lezers,
We zijn bijna aan het eind van dit jubileumjaar. Het is een geweldig jubileum geweest. Er is véél interesse geweest voor de
groots opgezette expositie in het Kielzog en de wat kleinere versie in de Kunsthal in Slochteren.
De lezing is zeer gewaardeerd, er zijn collega clubs die Paul Honigh hebben
gevraagd ook voor hun een lezing te houden.

We willen álle betrokken instanties en personen op deze plaats nogmaals
bedanken voor hun steun, hun medewerking, hun bijdragen op diverse manieren… maar vooral de leden.
Zíj hebben dit jaar gemaakt tot wat het is geworden, een prachtig jubileum!

