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Maandag 14 april a.s. staat de clubavond in het
teken van een paar Workshops. Er wordt een work-
shop gegeven over de inns en outs van je camera.
Camera wel meenemen als je er meer van wilt
weten. Het gaat dan over de tips and tricks van je
camera. Tweede workshops is de fotobewerking.
Dat kan met allerlei soorten programma’s. Vanavond
gaan we dieper in op Adobe Lightroom.
Derde workshop wordt gegeven over de afwerking
van de foto in het algemeen, het opplakken en in
passe-partout snijden. Ook hiervoor geldt. Geef je
van tevoren op en neem een foto mee. 
Vierde workshop over de fotografie in het algemeen.
Hoe moet ik de camera instellen bij bepaald licht.
Wanneer moet ik over- en wanneer onderbelichten?
Je voegt je bij de workshop die je het meest aan-
spreekt. We zitten in twee verschillende zalen naast
elkaar om niet al te veel hinder van elkaar te hebben.
De workshops worden gehouden van 20.00 uur tot
22.00 uur. 

Maandag 14 april: 4 Workshops in 2 zalen

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

Bulletin
UITPRINTEN EN MEENEMEN NAAR DE CLUBAVOND

ZATERDAG 10 MEI
FOTOUITSTAPJE

Het jaarlijkse fotouitstapje vindt dit jaar plaats op
zaterdag 10 mei 2014. Ieder jaar wordt dit door ie-
mand anders uitgezet. Dit jaar is de route uitgezet
door Jan en Wiebo. Het is de bedoeling dat we
naar het Nationaal Park Dwingelderveld gaan.

De start / samenkomst is om 09.00 uur vanuit
“Dwingelderveld Bezoekerscentrum”
Benderse 22, 7963 RA Ruinen

tel. 0522 - 472951
dwingelderveld@drenthe.nl

We beginnen traditioneel met koffie en iets erbij.
Als je gewend bent ‘s middags te lunchen, kan /
mag je dat meenemen. Dit kunnen we dan in het
bezoekerscentrum nuttigen. Ieder is vrij om te fo-
tograferen. Rond 15.00 uur wordt de groep ont-
bonden. De resultaten van deze fotodag
verwachten we in juni op de clubavond. Het liefst
natuurlijk op papier.

We wensen jullie een leuke foto-uitstap toe.
Wiebo en Jan

De route is het gemakkelijkst via de A28 afslag
Eursinge naar het Bezoekerscentrum. Zet het
adres maar in je Navigatie, gaat het ook niet mis.
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Foto Online  2014 
Foto Online is nu echt on-line

Uit korte interviews  met verschillende deelnemers
kwamen ideeën naar voren zoals:   kan Foto On-
line niet wat vaker en kan er niet een thema aan
verbonden worden ?
Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan het
“jury-systeem” , een applicatie op de website van
de Fotobond om foto’s voor diverse wedstrijden te
kunnen uploaden en ook on-line te kunnen jure-
ren. Hiermee behoort het eerste zeker tot de mo-
gelijkheden. Over ‘thematisch’ hebben we wat
langer na moeten denken. Foto Online is een laag-
drempelige wedstrijd en dat willen we graag zo
houden. Thematisch fotograferen houdt over het
algemeen meer uitdaging in en afhankelijk van het
thema dat je kiest kan je de lat hoger of lager leg-
gen. We willen starten met heel concrete thema’s
toegankelijk voor iedereen. De manier waarop je
het thema uitwerkt zal beoordeeld worden door de
juryleden.
Het thema voor Foto Online van mei 2014 is

“LANDSCHAP”
Inzenden kan van 1 mei tot 15 juni 2014.  

De uitslag volgt eind juni.
Hoe kun je inzenden:
• Je bereikt de website via: 
http://www.fbfotoonline.nl/  of via de website van
de Fotobond. 
• Aanloggen doe je met jouw lidnummer, dat op je
Fotobond-pas staat.
Voor meer informatie verwijs ik naar de mail van

7-4-2014 waar het volledige bericht staat.

Foto’s inleveren van de 
“Regen-wedstrijd”

We willen graag alle deelnemende foto’s aan de
wedstrijd “Regen” op de site zetten. Er zijn al een
paar geweest die de foto’s hebben opgestuurd.
We graag graag alle foto’s, dus wil het nog niet
gedaan heeft kan het alsnog doorsturen naar
Eppe Okken.
De deelname was groot. De prijswinnaars (eeu-
wige roem) zijn geworden: 1e prijs Eppe Okken,
2e prijs Gert Scholten, 3e prijs Jan ter Veer. Pro-
ficiat!

GLUREN BIJ DE BUREN.....
Bondsfotowedstrijd.

Zoals al eerder gemeld is AFV Veendam 82e ge-
worden van het totaal van 186 deelnemende clubs.
We zijn een echte middenmoter dus. Opvallend is
dat nog niet de helft van de in Groningen bij de bond
aangesloten clubs hebben meegedaan. Alleen Dag-
uerre (43e), Beeldspraak (56e) en de Cycloop
(119e) waren naast ons nog van de partij. Ook bij
ons op de club leeft de Bondsfotowedstrijd niet echt
al sturen we ieder jaar getrouw onze foto's in. De
winnende foto van Marjan Rosendahl heeft al veel
wenkbrauwen doen fronsen lees ik op het internet.
Dit soort foto's komt bij ons op de clubavond niet
door de selectie. Moeten we toch weer met andere
ogen leren kijken, of toch maar niet?

A G E N D A 
Maandag 14 april: 

Workshops
Zaterdag 10 mei: 

Fotouitstapje naar Dwingelderveld.
Maandag 12 mei: 

Wat verder ter tafel komt. 
Wat je 14 april geleerd hebt en in de 
praktijk hebt toegepast. Neem foto’s mee
voor bespreking en beoordeling. 
Thema is vrij.

Maandag 9 juni: 
Resultaten van het fotouitstapje 
Dwingelderveld van zaterdag 10 mei. 
Het liefst op papier.

Dan vakantie. 
We beginnen op maandag 8 september weer:
Thema “Zomeroogst”


