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Bespreking fotos clubreisje.......e.a. foto’s
Maandag 13 mei komen de resultaten van het fotouitstapje
op tafel. Ze zijn al door een commissie bekeken en de uitslag
horen we op 13 mei. Niet alleen foto’s van het uitstapje
komen aan bod. Ook andere foto’s die je de moeite waard
vindt besproken te worden. Maar dan moeten ze wel voor 7
mei zijn ingeleverd bij een van de commissie leden. Yvonne,
Gert, Jaap of Wiebo.
+ De rubriek “Geef de pen aan...” is gestopt. Iedereen die
een verhaaltje wilde schrijven is geweest.

+ Eind dit jaar gaan we weer meedoen aan de foto-uitwisseling van Fivelfoto. Het thema voor dit jaar is “Het Wad”.

+ De fotos worden eerst op de clubavond van 14 oktober
gepresenteerd en uitgezocht voor deelname aan Fivelfoto.

+ De volgende dag, dinsdag 15 oktober worden deze ingeleverd in Appingedam bij Fivelfoto.

+ Woensdag 8 mei is in de Stroming in Groningen de bespreking van de “Serie”foto’s voor de fotobond. Wil je
daar bij zijn dan kan dat. Aanvang 20.00 uur

+ ***De foto´s van “zomeroogst” kunnen vanaf 19 aug. tot
1 sept. worden ingeleverd bij een van de besprekers:
Fokko Doorn, Jaap Groeneveld of Bert Meijer

+ Maandag 9 september mag je 1 of 2 foto’s meenemen
voor een te houden expositie.

Tot ziens na de vakantie op
maandag 9 september.

AGENDA

Maandag 13 mei: (foto’s inleveren uiterlijk 6 mei)
Bespreking foto’s clubreisje

Zaterdag 25 mei: FACT “Doe-dag”
Zie informatie hieronder........

Maandag 9 september: “Zomeroogst”

Inleveren vanaf 19 mei tot 1 sept.***

Maandag 14 oktober: “Het wad”
Voor inzending Fivelfoto.

Dinsdag 15 oktober: “Het Wad”

Fotos inleveren bij Fivelfoto.

Maandag 11 november: “Het Wad”

Bespreking fotos van andere club.

Maandag 9 december: “Vrij werk”
Neem je mooiste foto mee.

Bespreekschema voor het bespreken van ingezonden foto’s

De foto’s van het clubreisje moeten uiterlijk 6 mei bij de commissie zijn. (Yvonne, Jaap, Gert of Wiebo).
PS Han de Rhoter is gestopt bij de club. Jaap vervangt hem bij de bespreking..
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Verslag van fotouitstapje.... door Willy van der Laan

Clubuitstapje

Zaterdagmorgen 9 uur, samen met Jenneke richting Ter Apel. Koud
en nevelig, maar dat zal in de loop van de dag wel beter worden.
Bij het Boschhuis zijn ook Gert en Wim net gearriveerd. Terwijl we
gezellig kletsend naar de deur lopen spotten we een eekhoorntje
bij de dikke boom. Al gauw arriveren ook Bertus, Jaap, Han en
Eppe. Aan de stamtafel besluiten we nog even te wachten op Hendrik. En dan is er koffie of cappuccino met appeltaart. Ook worden
er schaaltjes met slagroom neergezet. Wat een service! Na nog
een 2e koffie-cappuccino ronde mocht ondergetekende afrekenen.
In plaats van € 79,30 hoefde er slechts € 70,00 betaald te worden.
Klasse!
Lekker naar buiten, het zonnetje breekt door. Rond het klooster
werd naar hartenlust gefotografeerd. Tegen half 12 ging het richting
“oude Fabriek”. Oh jee, het gat in het gaas was dicht gemaakt.
Maar gelukkig vonden we verderop nog wel een opening om op het
terrein te komen. Ieder ging zijn/haar eigen gang en zocht buiten
en/of binnen naar een plek om mooie plaatjes te maken. Tsja en
dan……….. krijgen we te horen dat we het terrein moeten verlaten.
Er is een nieuwe eigenaar en er zijn plannen om er een ecodorp
van te maken ( zie google ) Helaas …….. terug door het gat naar
de auto,s komen we Arnold tegen die al gezegd had dat hij later

Foto: Willy

zou komen. Jammer voor hem, geen foto,s meer van de “oude fabriek”.
Lunchtime – en overleggen wat nu te doen. Jaap en Wim waren bij
het plannen van dit clubuitje ook nog bij Lathen geweest waar het
testtraject van de magneetzweeftrein staat. Besloten werd daar dan
maar heen te rijden. Met 4 auto,s op rij richting Duitsland. Gert en
Wim voorop. In Lathen stapte Wim ineens uit de auto richting een
ijssalon en gebaarde ons even te wachten. Oh lekker hij gaat ijsjes
halen …….. maar nee, het was om de weg te vragen. Aangekomen
bij het testtraject van de zweeftrein werden de camera,s weer tevoorschijn gehaald, met of zonder statief. Ben heel benieuwd wat
daar voor foto,s gemaakt zijn. Mooi lijnenspel? Zelf vond ik het
maar niks die blokken beton. Iets verderop ontdekten de dames
een leuk stroompje. Daarna snel weer richting de auto,s waar de
mannen al stonden te wachten om nog een stukje verder te rijden
naar het opstap station, van deze magneetzweeftrein. Tegen 15.00
werd besloten huiswaarts te gaan. Een leuke gezellige dag. Dank
je wel Wim en Jaap voor het organiseren.
Willy van der Laan
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Fotografie-spiekbriefjes

Soms is het handig om een spiekbriefje te hebben. Hoe zit
het ook alweer met diafragma, sluitertijd, ISO, onder- en
overbelichten en dat histogram?

In dit artikel heb ik er een elftal van verzameld. Soms zijn
ze uit het Engels vertaald. Handig om zelf af te drukken,
eventueel te plastificeren en in je fototas te stoppen. Zo
heb je altijd een geheugensteuntje in de buurt.
Belichtingsdriehoek (drie briefjes)
De drie mogelijkheden om de belichting op je camera te regelen via camera-instellingen.

2. Compositie-technieken.
Op dit kleine spiekbriefje
staan een aantal bekende
compositie-technieken samengevat en hoe je ze kunt
toepassen.
Je vindt hier bijvoorbeeld de
Regel van Derden, Leidende
lijnen, Symmetrie en patronen, hoe je iets beeldvullend
maakt en het effect daarvan,
hoe je diepte creëert in je
beeld door met achtergronden te spelen en hoe je een
spannender beeld krijgt door
van standpunt te wisselen.
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