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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

A G E N D A 
Maandag 10 september:

Zomeroogst     Zet ze maar in Google Drive
Inleveren foto’s voor expositie bij Kielzog.....
Iedere foto graag voorzien van draadje aan 
de achterzijde van de lijst.
Bekendmaking prijswinnaars fotowedstrijd...

Maandag 8 oktober:
Foto’s inleveren voor Fotoclub Fivelfoto:
Thema: “Bewogen”. formaat 40x50
Wat verder ter tafel komt.

Maandag 12 november:
Foto’s beoordelen van andere fotoclub
Thema “bewogen”
Wat verder ter tafel komt.

Maandag 10 december:
Foto’s van expositie weer terug naar de leden
Misschien nog even een blik werpen op de foto’s
Wat verder ter tafel komt.

FOTOCLUB
NOORDERLICHT

Beste clubleden,
Het nieuwe, voor ons bijzondere seizoen, staat alweer
voor de deur. We hopen dat jullie deze zomer veel inspi-
ratie hebben gehad dat veel nieuw materiaal heeft opge-
leverd. We kunnen dat komend seizoen gaan bespreken.

Een groot aantal clubleden is druk bezig geweest om de
zaken rond de komende jubileumexpositie te regelen. Er
zijn veel vorderingen gemaakt, maar we zijn er nog niet.
Daarover op de clubavond meer. Denk erom dat jullie de
foto’s voor de expositie op 10 september meenemen. Het
vele onderlinge contact deze zomer heeft het bestuur
veel inspiratie gebracht waarbij ideeën zijn ontstaan om
de clubavonden anders in te vullen. We willen dit op 10
september ook graag met jullie delen om te horen of er
ook enthousiasme groeit. En dan samen nieuwe plannen
voor het seizoen 18/19 te vormen.
Wij als bestuur kijken vol genoegen uit naar het komende
seizoen en zien jullie graag op 10 september om 19:30u
in De Klabbe 

Het Bestuur

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.



Jaap Groeneveld, vrijetijdsfotograaf, geboren (1951) en
getogen te Schildwolde.
Fotograferen doe ik al vele jaren en sinds 1982 ben ik lid
van fotoclub Noorderlicht uit Hoogezand.

In 2005 heb ik de overstap gemaakt van analoog naar di-
gitaal, voor mij was dit technisch een flinke stap vooruit.
Mijn voorkeur gaat uit naar landschap fotografie.
Meeste inspiratie om te fotograferen doe ik op in de pol-
ders van Groningen, Het Hogeland en langs of op het wad.
Ook probeer ik, door naar andere fotografen te kijken, mijn
techniek te verbeteren en nieuwe inspiratie op te doen.

Met een Nikon full frame camera fotografeer ik in het RAW
formaat.

Het RAW bestand wordt ontwikkeld en bewerkt in Nikon
Capture NX2, vervolgens wordt het RAW bestand omgezet
in een TIFF bestand en eventueel verder geoptimaliseerd
in Photoshop CS.
Het TIFF bestand wordt met een Epson A2 printer op Hah-
nemuehle fine art papier geprint, vervolgens opgeplakt op
een Polystyreen plaat en om de foto beter tot zijn recht te
laten komen in een Passe- Partout gezet van zuurvrij kar-
ton.
Het mooie hiervan is dat ik vanaf de opname tot en met
het eindproduct alles in eigen hand heb.

De Nikon lenzen waarmee ik fotografeer zijn o.a. een 16-
35mm F4, 24-70mm F2.8, 70-200mm F2.8, Micro 105mm
F2.8 en een 1.7 convertor
Verder zit er in de fototas een SB-600 flitser, SB-900 flitser
en diverse filters.

Ik geef de pen door aan.........Eppe Okken

Ik geef de pen aan:

Deze maand:
Jaap Groeneveld

Foto expositie Fotogroep Garmerwolde 8 en 9 september
Fotogroep Garmerwolde exposeert 8 en 9 september in de hervormde kerk van Garmerwolde met het
thema 'Minimalisme' . De kerk is van 10.00-17.00 uur geopend. 

Jullie zijn van harte welkom.

Vriendelijke groeten, Margriet de Haan

KETTINGFOTO
Zoals afgesproken wordt de kettingfoto
iets anders aangepakt. 

Er wordt 1 foto gepubliceerd. 

En iedereen kan zijn eigen fantasie er 
op loslaten door een foto aan te 
leveren die een link heeft 
naar deze foto..... 

Succes!   

(Aanleveren maart 2019) 
40x50 incl. passe partout


