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Lezing door Wilco van der Laan, 6/11
Op 6 november geeft Wilco
van der Laan een lezing bij
Fotoclub Noorderlicht In Fox-
hol over  natuur en land-
schap. Waarschijnlijk zal hij
een deel van zijn werk be-
spreken dat tot stand geko-
men is tijdens zijn bezoeken
aan het natuurreservaat ’t
Roegwold in Schildwolde. 

Wilco van der Laan is een fo-
tograaf die vanwege zijn fo-
tografisch werk al
bekendheid geniet onder
een selecte groep gemoti-
veerde (landschaps)fotogra-
fen. De lezing duurt
ongeveer 2 uur.
De bijeenkomst is voor leden van de fotoclub en
geïnteresseerden.
De avond begint om 20:00 in de grote zaal van
MFC De
Klabbe in Fox-
hol. De zaal is
open om 19:30
uur.
In de voorberei-
ding is door
Wilco van der
Laan aangege-
ven dat hij wel
bereid is een
reactie op ons
werk te geven.
Als jullie foto’s
willen voorleg-
gen tijdens de
avond? 
Dat kan!

We willen graag weten op hoeveel gasten we
kunnen rekenen.
Dus als je besluit te komen? Stuur een mail naar
secretaris@fotoclubnoorderlicht.nl

November 6

11 Bespreken foto's van andere club Foto´s meenemen van de November bespreking
van 't Wad (Fivelfoto actie) Deze is op 4 november niet doorgegaan

Nu komen ze vanavond aan bod!
Datum en invulling nog niet bekend

December 9 Clubavond fotobond Welke foto's worden ingezonden?
Resultaten excursie 12-10 Fotos inleveren tot 2 dec. Bij: (kolom november)

Januari 13 Clubwedstrijd Thema "Voedsel" Foto's inleveren tot 6 jan. Bij: (kolom januari)

21 Naar Fivelfoto voor uitslag "Wadfotos" Wie mee wil even opgeven bij Bert. (zie artikel)

Februari 10 Jaarvergadering nieuwe stijl. Lezing "Stilleven". Actie Bertus

Inleveren vrij werk. Foto's inleveren tot 3 febr. Bij (kolom februari)

Maart 9 Volgend seizoen met begeleiding.

April 13 Clubavond "Vrij werk" Foto's inleveren tot 6 april. Bij: (kolom april)
??? Club reisje. Organisatie nog onbekend

Mei 11 Foto's inleveren tot 4 mei. Bij: (kolom mei)

Lezing door Wilco van der Laan in de Klabbe. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur

ACTIVITEITEN OVERZICHT FOTOCLUB NOORDERLICHT SEIZOEN 2019-2020
Primaire activiteit Secundaire activiteit



Bespreekschema 2019 - 2020

VERSLAG CLUBAVOND 14 OKTOBER
Op onze clubavond van 14 Oktober j.l. zijn uit de
12 foto’s met het thema ’t Wad,  8 foto’s geselec-
teerd. Voor de jaarlijkse onderlinge fotowedstrijd
georganiseerd door Fivelfoto met 8 zusterclubs.
Omdat de voorwaarden enigszins zijn aangepast,
heeft een ieder voortreffelijk meegewerkt om de
geselecteerde foto’s de volgende dag ook nog di-
gitaal aan te leveren. Deze zijn op een stick mee-
genomen naar de uitwisselings-avond op 15
oktober j.l.
Evenals voorgaande jaren heeft Fivelfoto ook deze
avond weer aangekleed door een vereniging uit te
nodigen, die op een andere manier met fotografie
bezig is dan de reguliere fotoclubs. Dit jaar was
dat  duikvereniging Hydrofiel uit Groningen. Een
vereniging die veel in zoetwater duikt en in kaart
brengt wat er zoal onder water leeft. Buiten het re-
gistreren lieten zij ook hun artistieke kant zien.  

5 ideale onderwerpen om deze
herfst te fotograferen

De herfst is hét hoogseizoen voor de fotograaf,
van prachtige boswandelingen tot de vogeltrek
en spinnenwebben. Dit zijn 5 herfst onderwerpen
die je niet mag missen, inclusief tips!

Spinnen en spinnenwebben
Tijdens de herfst worden spinnen weer erg actief, en gaan
volop spinnenwebben maken. Iedereen heeft tijdens de
herfst wel een grote kruisspin in de tuin die in het midden
van zijn web hangt. Spinnenwebben worden echt prachtig
als er in de ochtend
dauwdruppels aan han-
gen. Gecombineerd met
tegenlicht geeft dit spec-
taculaire foto's.

Een extra tip om spin-
nenwebben te fotografe-
ren: stel een groot
diafragma in (laag f-
getal). Zo kun je goed
scherpstellen op het
spinnenweb en is de
achtergrond onscherp.
Gebruik indien mogelijk
een statief en
macro=objectief: spin-
nen zitten vaak goed stil
en dan kun je in alle rust
perfect handmatig
scherpstellen.

De bespreekcommissie voor november kan door
bijzondere omstandigheden geen foto's voorbe-
spreken. 

Hopelijk is er tijdens de clubavond op 11 novem-
ber gelegenheid op een geïmproviseerde manier
jullie inbreng te bespreken. 

De reeds ingediende foto's komen tijdens de
clubavond bij de eigenaars terug.



Vogeltrek
De herfst is ook de tijd van het jaar dat sommige vogels
weer naar het zuiden trekken. Kievieten en zwaluwen gaan
zich in grote getalen voorbereiden op de vogeltrek. Daar-
naast komen grotere vogels zoals ganzen en eenden juist
onze kant op om te overwinteren.

Wil je graag grote
groepen trekvogels fo-
tograferen tijdens hun
vogeltrek, dan is de
beste plek langs de
Hollands-Zeeuwse
kust. De vogels trek-
ken namelijk vaak
langs de kustlijn van
noord naar zuid. An-
dere vogels komen
juist van landinwaarts
en volgen de rivieren.

Wil je de vogels dicht-
bij hebben? Hier dan
een goede tip: als je
een tuin of een balkon-
netje hebt, hang dan
vetbollen of speciale
repen met granen en
noten op voor de vogels. De vogels die in ons land verblij-
ven moeten zich voorbereiden op de winter en kunnen
daarvoor wel wat hulp gebruiken. Door eten voor de vogels
op te hangen in de tuin komen de vogels graag langs en
heb je een goed moment om te fotograferen!

Slakken
Als het net
heeft geregend
en het buiten
vochtig blijft,
komen de slak-
ken weer te-
voorschijn. Een
slak bestaat
voor een groot
deel uit water,
en voor het
slijmspoor
moet hun li-
chaam ook
vochtig zijn.
Daarom krui-
pen sommige
slakken pas uit
hun verstop-

plek als de omgeving vochtig is.

Tip voor slakken: kijk of je een compositie met tegenlicht
kunt vinden, zodat het licht mooi door de slak schijnt.
Neem daarnaast een laag standpunt in.

Paddenstoelen
De herfst is ook de uitgelezen tijd om weer het bos in te
gaan en daar van alles te gaan fotograferen. Als het net
heeft geregend dan schieten de paddenstoelen weer uit de
grond!

Als je het bos in gaat zul je waarschijnlijk wel wat padden-
stoelen tegenkomen. Maar in het bos is het vaak redelijk

donker. Dus let goed op het licht. Stel een lange sluitertijd
in, of probeer te werken met een (externe) flitser. Je kunt
ook een zaklampje meenemen, dit kan hele interessante
resultaten geven!

Neem ook een pittenzak of rijstzak mee om een statief te
improviseren als je werkt met lange sluitertijden. Een nor-
maal statief is vaak niet helemaal geschikt om van een
echt laag standpunt te fotograferen.

Tip voor het fotograferen van paddenstoelen: neem een
laag standpunt in! Kleine paddenstoelen zijn juist leuk op
beeld te krijgen als je van laag fotografeert. Hierbij kan het
handig zijn om de live-view optie van je camera aan te zet-
ten omdat het moeilijk kan zijn om te compositie te bepa-
len. Speel ook wat met de witbalans; erg warme of koude
kleuren kunnen een goede sfeer geven in de foto. Als je in
RAW fotografeert kun je bij de nabewerking de witbalans
ook nog aanpassen.

Bladeren
Net als paddenstoelen zijn bladeren ook prachtig om te fo-
tograferen in het bos. Tijdens de herfst veranderen ze alle-
maal van kleur en word het bos een plaatje met veel
verschillende kleuren. Rode, gele, en oranje bladeren vor-
men een heus kleurenspektakel. Dus pak je kans om deze
prachtige kleuren te fotograferen.

Tip voor het fotograferen van bladeren: de kleuren van de
bladeren komen intenser en beter over als je fotografeert
met tegenlicht. Als de zon of een lichtbron door het blad
heen schijnt beginnen de bladeren echt te stralen. Probeer
het zelf eens uit!

Zoom Academy
Dit artikel is onderdeel van een cursus uit Zoom Academy. Dé plek voor
online fotografie cursussen, voor beginners en gevorderden. Leer betere
foto's maken met deze tips en video's, speciaal gemaakt door Zoom.nl.
Wil je verder leren? Bekijk hier de volledige cursus: www.zoomacademy.nl
of een van de andere ruim 20 fotografiecursussen.



Een representatief beeld van het recente werk
van fotografen van Fotoclub Noorderlicht is
nog tot begin januari te zien bij de afdeling Fy-
siotherapie Hoogezand, Wega 4 te Hoogezand.
Het gaat hier om een kleine expositie.

Hoogezand - Het gaat om een serie foto’s met hier
en daar een verwijzing, indirect, naar het werkveld
van een fysiotherapeut met beweging als
thema.Vorig jaar had de club een expositie in het
Kielzog met werk van alle leden. Dit naar aanlei-
ding van het vijftigjarig jubileum. ‘Je kunt als club
leuke dingen doen, maar je wilt ook soms naar bui-
ten treden om dit te laten zien’, zegt lid (en oud
voorzitter) Wim Tuinman. 

‘Wij komen één keer in de maand bij elkaar bij De
Klabbe in Foxhol, elke tweede maandag van de
maand van 19.30 tot ongeveer 22.00, 22.30 uur.
Wat we per avond doen is heel verschillend. Wel
hebben we bepaalde thema’s waar de leden dan
vooral foto’s van maken. Volgend jaar hebben we
gezamenlijk met acht andere clubs een uitwisse-
ling met als thema bruggen. Dat loopt dan als een
rode draad door alle activiteiten heen. We hebben
eerder al de onderwerpen muziek, winter en
zomer gehad.’
‘Wat er bijvoorbeeld op een avond gebeurt is dat
foto’s worden ingeleverd en die worden vervolgens
door een commissie besproken. Die zien we terug
op een clubavond en dan krijgen we te horen wat
men van de foto’s vond. Daar kan weer op gerea-
geerd of op voortgeborduurd worden en zo ont-
staat er een interessante discussie. Overigens
hebben we de foto’s dan het liefst op papier en in
passe-partout uitgesneden zodat de foto goed blijft
staan. We hebben ook avonden dat de techniek
besproken wordt.’ Fotoclub Noorderlicht heeft ruim
twintig leden.  Nieuwe leden zijn welkom, daarvan
wordt wel verwacht dat ze zelf al actief fotografe-

ren. ‘Het is een hobby die we graag willen delen.’
De leden gaan regelmatig op pad. ‘Onze jongste
expeditie was een maand geleden. We waren ge-
vraagd om foto’s van het wad te maken bij sche-
merlicht en bij nacht. ’Steevast in april / mei wordt
naar een van te voren bepaalde plek gegaan om
foto’s te maken. ‘Dat is leuk, je loopt altijd bij elkaar
in de buurt zodat je ook wat dingen aan elkaar kan
vragen. Iedereen ziet er altijd naar uit.’ 

‘In december wordt altijd uitgezocht welke foto we
naar de Fotobond, waar wij bij aangesloten zijn,
sturen. Zij bepalen uiteindelijk een winnaar. We
hebben op google drive een ruimte waar iedereen
zijn foto’s in kan zetten, dit gaat om twee foto’s per
maand.’

In de 51 jaar dat de vereniging bestaat is er wel
wat veranderd, onder meer in de fotografie. ‘Het is
allemaal wat laagdrempeliger geworden. Er wordt
nauwelijks meer analoog gefotografeerd maar di-
gitaal. Voor bepaalde effecten aan de foto moet je
deze wel handmatig instellen.’ Wat Tuinman, die
dertig jaar voorzitter was, ook is bijgebleven zijn
de uitwisselingen met de Duitse zusterstad, waar-
door over en weer geëxposeerd werd. 

Fotoclub Noorderlicht is ontstaan als onderdeel
van de personeelsvereniging van de NAM op 2 ok-
tober 1968. Op een gegeven moment mochten er
weer leden van buiten aangenomen worden en zo
kwam Tuinman er weer bij. ‘De groep werd steeds
groter. Uiteindelijk trok de NAM zich terug en zijn
we 20 juni 1986 zelfstandig doorgegaan. ‘We
brengen elke maand een blaadje uit met de laatste
weetjes. Dit krijgen de leden elke eerste van de
maand thuisgestuurd en het is ook te vinden op de
website.  
Kijk voor meer informatie op 
www.fotoclubnoorderlicht.nl

Fotoclub Noorderlicht exposeert

Eevn kiek’n


