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Nieuw seizoen.... nieuwe kansen.....
We staan te popelen

om op maandag 
9 september 

weer te beginnen....

Beste Clubleden
Het seizoen 2019-2020 staat alweer voor de deur. Wij (de
bestuursleden) hebben maandag 19 augustus met veel en-
thousiasme het programma voor dit seizoen compleet ge-
maakt. Natuurlijk gaan we door met de bespreek methodiek
die vorig seizoen is geïntroduceerd. Wij concluderen uit de
reacties die we na afloop van de besprekingen ontvingen dat
het ook de cohesie binnen de club heeft versterkt. Wij zien
natuurlijk graag dat er onderling meer interactie groeit en ver-
wachten dat het werken op deze manier ons zal helpen nog
meer van elkaar te leren. Bovendien lijkt de ingeslagen weg
ons te inspireren gestaag door te gaan met onze geweldige
hobby.
Voorgaande jaren was het soms nogal moeilijk om een inte-
ressante invulling voor de clubavonden te vinden. Dit jaar is
dat heel anders en hebben we eigenlijk een te volle agenda,
dat is een hele goede start. We zijn er zeker van dat wij
samen een boeiend seizoen zullen gaan beleven. 

Een greep uit het programma 2019-2020:
- Zoals afgesproken houden wij onze clubwedstrijd dit jaar

met het thema “voedsel”.
- De expositie in het Fysio-gebouw

in Hoogezand
- De clubs om ons heen zijn ook

aan het veranderen en het bete-
kent dat bijvoorbeeld de invulling
voor de Fivelfoto wedstrijd
(thema: “Het WAD”) de nodige
aandacht zal hebben.

- Voor het eerst dit seizoen gaan
wij in plaats van 1 uitstapje naar
2 uitstapjes per jaar en dat bete-
kent dat wij in de herfstperiode
ook een uitstapje gaan doen.
Deze keer georganiseerd door Ar-
nold en Bert.

- Het is de bedoeling dat wij dit sei-
zoen een DOE avond gaan orga-
niseren met een vrije invulling.
Dat wil zeggen een ieder attribu-
ten / model / ideeën mee kan
nemen en daar op een avond in
de grote zaal in De Klabbe mee
kan experimenteren.  Wij zorgen
voor verlichtingsmiddelen en ach-
tergronden. Wel je eigen camera
meenemen natuurlijk. De bedoe-
ling is dat wij elkaar inspireren en
in een ontspannen sfeer elkaar
kunnen helpen met ideeën.

- We hebben als doelstelling de zichtbaarheid van de club
te vergroten door openbare lezingen te houden die voor
iedereen toegankelijk is. 

- Het plan over serie werk dat wij vorig seizoen al bespra-
ken is nog in ontwikkeling. Wij moeten voor de uitvoering
nog het geschikte moment vinden.

Mochten er nog andere ideeën bij jullie zijn horen die graag
op onze eerste clubavond op maandag 9 september

Het Bestuur

Secondair activiteit
September maandag 9 september 2019 Clubavond                                  

"Zomeroogst"                                  
Foto inname expositie Fisio 
HGZ

Fotoclub Oost Groningen komt op 
bezoek m.b.t. uitwisseling

Oktober maandag 14 oktober 2019 Clubavond                                            
Verkiezing Fivel foto Thema 
't Wad Digitale inzendingen

15-10 Fivel foto thema 't Wad 
inleveren in Appingedam       
Doeavond                     

November maandag 11 november 2019 Clubavond                                               
Bespreken Fivel foto's 
zusterclub

Middag / avondexcursie 
Organisatie Arnold & Bert                                                          
Lezing in voorbereiding                        

December maandag 9 december 2019 Clubavond Fotobond                            
Resultaten avondexcursie

Januari maandag 13 januari 2020 Clubwedstrijd Thema 
"Voedsel"

Februari maandag 10 februari 2020 Jaarvergadering nieuwe stijl 
aanvullend clubavond Vrij 
werk

Lezing Stilleven Actie Bertus

Maart maandag 9 maart 2020 Clubavond start serie werk 
te beginnen met onze eigen 
club Hans Nienhuis en 
iemand van Beeldspraak

volgend seizoen met begeleiding

April maandag 13 april 2020 Clubavond vrij werk Reguliere clubuitje organisatie nog 
onbekend

Mei maandag 11 mei 2020 Clubavond met als thema 
de resultaten van ons 
regulier clubuitje

Primair activiteit
Activiteiten overzicht Fotoclub Noorderlicht seizoen 2019 - 2020



Eevn kiek’n
juni 2019 -  Hans Neinhuis

LS,
Ik heb ter overname enkel items passend op de 
Fuji X-mount/bajonet, dus Xt-1, Xpro etc etc.
Ivm overgang op FF Sony A7.

Adapters om vintage lenzen te gebruiken op deze Fuji
X-mount:
Kipon Canon FD/FL mount ----> Fuji X-Mount € 40
Fusnid Konica (AR) mount ----> Fuji X-Mount € 15
Fusnid Nikon F mount ----> Fuji X-Mount € 15
Fusnid M42 oa Practica/Pentax ----> Fuji X-Mount € 15
Fusnid Leica M39 ----> Fuji X-Mount € 15

Verder heb ik nog een Samyang 35/ 1.2 (1 punt 2) en
een Fuji 14/2.8 liggen. 
Voor Fuji X-mount, rechtstreeks, dus zonder adapter.
Beide als nieuw incl doos en Zonnekap etc etc.
Die mogen voor 2/3 van de huidige nieuwprijs weg, zie
CameraNu oid ook voor de specificaties.

MVG Hans Neinhuis 
0596-541805 
541805@home.nl

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 alge-
mene 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 2019 - 2020

Nieuw item......
De bedoeling is dat elke 
gedachte/opmerking/vraag etc
kan worden geplaatst.

NIEUWS VAN FACT....
FACT organiseert op de volgende avonden een
mentoraat :"Hoe beoordeel en bespreek ik een
foto" o.l.v. Bondsmentor Janny Wierenga op 
-11 september
-25 september
-23 oktober
-20 november
-18 december
Alle avonden van 20.00 uur -22.00 uur in De
Stroming (Merwedestraat 54) te Groningen
Er is nog zeer beperkt plaats, wees er dus snel
bij als je hier ook aan mee wilt doen.
Met vriendelijke groet, Jeannet Zwols

Je kunt je aanmelden onder de naam Fotoclub
Noorderlicht.

NN



Excursie naar Het Wad en Eemshaven
Vooraf.
We hebben met bijzonder veel plezier deze excursie samengesteld en geven hieronder in het kort
een overzicht van het verloop van de dag. De start is ’s middags en we zijn om ongeveer negen uur
’s avonds weer terug in Foxhol
Het is de bedoeling dat we, naast de foto uitrusting, wat te drinken (en te snoepen) meenemen. Het
lukt vast wel een aantal grote thermosflessen te vullen en brood/koek/snoep mee te nemen voor ge-
zamenlijk gebruik. We starten vanaf De Klabbe en gaan rechtstreeks naar de eerste bestemming.
Daar is plek om samen wat te drinken, geen café.
Gevraagd: een aantal chauffeurs die, naast hun deelname aan de foto excursie, het vervoer van de
deelnemers willen verzorgen.
Tussen deel ‘wad’ en deel ‘Eemshaven’ hebben we een gezamenlijke maaltijd, ergens tussen de
twee locaties.
Aan het eind van de dag, het is dan intussen donker, rijden we terug naar De Klabbe met het hoofd
vol indrukken en herinneringen aan mooie momenten.
Al geïnteresseerd?
Aanmelden graag via een mail naar secretaris@fotoclubnoorderlicht.nl 
Op 15 september sluit de termijn vanwege reeds gemaakte afspraken met de ‘Restauratie’ 

Het programma
1. Startpunt
Locatie: De Klabbe
Datum: 5 oktober
Vertrektijd: 13:30 u
Bij De Klabbe stap je bij een van de chauffeurs in. 
Ze kennen de route…

2 Het Wad
Locatie: 53.392272 , 6.306263
Aankomst: 14:30 u
Vertrek: 16:30 u
We kunnen ter plaatse wat lekkers nemen…

3 Eten
Locatie: 53.360662 , 6.518921
Start: 16:45 u
Vertrek: 18:00 u
Een zeer bijzondere locatie voor een speciale groep…

4. Eemshaven
Locatie  1: 53.453297 , 6.796926

2:       53.434817 , 6.860343
3: 53.461841 , 6.81747

Start: 18:30 u
Vertrek: 20:30 u
Je kan je op verzoek laten vervoeren tussen de drie locaties…

5. Eindpunt 
Locatie: De Klabbe
Aankomst:    21:00 u

Arnold en Bertfotos Bert Meijer



Afspraken uitwisseling werkstukken
tussen de regioclubs.

Fivelfoto organiseert een jaarlijkse uitwisseling/bespreking
van werkstukken en dit vindt  plaats te Appingedam.
Ter dekking van de onkosten wordt per deelnemende
club/groep € 15,-- gevraagd.
In principe betreft dit een vrijwillige uitwisseling / bespreking
van werkstukken tussen de zusterclubs onderling.
Deelnemende fotoclubs dienen uit minimaal 5 leden te be-
staan.
De werkstukken bestaan uit foto’s. 
Het  formaat van de werkstukken  is bij voorkeur 40 x 50 cm
met of zonder  passe partout.
Bij groter formaat dienen de werkstukken op een goede ma-
nier te worden gebundeld.
De foto’s dienen te zijn opgeplakt op stevig karton of in passe
partout te zijn gezet.
De foto’s dienen te zijn voorzien van een uniek nummer ( 1
t/m 8) en de naam van de fotograaf en van de club.
De uit te wisselen foto’s worden in dezelfde nummering ( 1
t/m 8) op een USB-stick geplaatst.
De USB-stick wordt op de bijeenkomst in oktober in een ge-
sloten envelop met daarop de naam van de fotoclub ingele-
verd bij Fivelfoto. Deze envelop zal weer worden geopend

bij de bespreking van de foto’s in januari. Dan worden de fo-
to’s tijdens de bespreking op nummer geprojecteerd.
Het gebruik van wissellijsten is i.v.m. breuk niet wenselijk. 
De deelnemende clubs mogen maximaal 8 werkstukken in-
leveren, maar niet meer dan 2 van dezelfde persoon. 
De onderlinge uitwisseling vindt plaats in het najaar (okto-
ber).
Het nieuwe onderwerp voor het volgende jaar  wordt tijdens
de uitwisseling (oktober) van de werkstukken  gezamenlijk
bij loting of stemming bepaald.
De werkstukken worden besproken door de andere clubs die
hiervoor worden aangewezen volgens een roulerend
schema dat door Fivelfoto wordt opgesteld.
De bespreking vindt plaats in het begin van de winter (ja-
nuari).
Elke deelnemende club nomineert een foto die als “beste”
uit de door hen te bespreken collectie naar voren is geko-
men.
Deze foto’s worden op de bespreekavond apart gelegd en
hieruit wordt middels een papieren stemming een foto door
de aanwezigen  als de “beste” verkozen.

Bovenstaande is opgesteld in onze fotoclub bijeenkomst van
13 oktober 1999 en voor het laatst gewijzigd in april 2019. 

N


