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A G E N D A 
Maandag 8 april

Inleveren foto’s;. Geen thema.
Uiterlijk 1 april inleveren bij een 
van de commleden Ter bespreking. 
(zie lijst)...Formaat 40x50

Zaterdag 6 april:
Fotoclubtripje...

14 april: Deadline - FACT seriewedstrijd
Zie informatie elders in Bulletin.

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

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

FOTOCLUB
NOORDERLICHT

A.s. zaterdag 6 april is de dag dat we samen een uitstapje
hebben gepland. In eerste instantie was de groep groter dan
op de datumprikker stond. Naderhand hebben nog drie leden
zich teruggetrokken.
De resultaten van deze dag kunnen tot 6 mei worden inge-
leverd bij de betreffende personen. (zie verderop in dit num-
mer).
Ook voor degene die mee willen doen aan de serie foto’s
voor de Bond kunnen deze tot 14 april inleveren bij de leden
van het Fact. (zie artikel in dit nummer).

Verderop in dit nummer staat 
een artikel over urbex fotografie.

Hier staan een paar voorbeelden.

Doe er je voordeel mee.

We zien elkaar op 6 april.

a.s. maandag 8 april.... bespreking vrij werk
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Agenda Jaarvergadering 10 februari 2020
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van jaarvergadering 2019 (mail)
5. Jaarverslag van de secretaris 2019 (mail)
6. Jaarverslag van de penningmeester (mail)
7. Verslag van de kascommissie
8. Vaststellen van de contributie voor 2021
9. Goedkeuren van de begroting voor 2020
10. Verkiezing kascommissie
11. Bestuurszaken
12. Ideeën voor het komende jaar
- Ideeën van leden om meer inkomsten te genereren
- Fotobond wel of geen clublidmaatschap
- Biljartzaal versus Grote zaal
- Leden bijdrage aan inhoud Bulletin
- Thema club fotowedstrijd 2021
- 2 x clubuitstap organiseren
- Kettingfoto (start mei ’20 resultaat mei ’21)
- Privacy beleid
- Doeavonden
- Lezingen
13. Fotobesprekingen
14. Rondvraag

nieuwsbrief 
februari 2020 

Agenda 2020 

4 februari  Spreker (Ewoud Rooks) 
   locatie De Stroming, Groningen 

26 februari Brainstorm met bestuur/afvaardiging fotoclubs 

April   Fotonationaal voorselectie 
   Inleveren voor 14 April 
   Bespreking (door een bekende fotograaf) eind  

16 mei  Doe-dag Ruiten Aa EXPOSITIE VERLENGD TOT 9 APRIL
Fotoclub Noorderlicht heeft op verzoek de lopende exposite ver-
nieuwd bij de praktijk voor Fysiotherapie in Hoogezand.
Er zijn tot 9 april 2020 18 nieuwe foto’s van clubleden te zien.
Te bezichtigen vanaf 16 januari, tijdens de normale openingsuren.

Expositielijst:
Yvonne Brandts – “Bobcat Kitten”
Fokko Doorn – “Mooi Wad, wat mooi”
Jaap Groeneveld – “Ganzen”
Jaap Groeneveld – “Schildmeer
Arnold Jipping – “Etalage”
Bertus Kamps – “Passie”
Bertus Kamps – “De Eendracht”
Jenneke Kliphuis – “Vuurtoren”
Willy van der Laan – “Papegaaiduiker”
Bram van Maas – “Ljouwert”

Bert Meijer – “Upstairs”
Eppe Okken – “Erotisch landschap”
Jan Schaap – “Kantoren-Complex Zuidbroek
Gert Scholten – “Wie ziet Wie & Wie ziet Wat”
Martin van Timmeren – “Gestrande boten”
Wim Tuinman – “Oude Fabriek”
Hendrik Watermulder – “de Bijbel”
Wiebo Zoethout – “Provence”
Locatie: Fysiotherapie Hoogezand
Gezondheidscentrum De Pleiaden
Wega 4, 9602 WL Hoogezand
Bezichtigen: tot donderdag 9 april tijdens de 
openingsuren.



Doordrukken (donkerder maken) en tegenhouden (lichter maken) van een foto zijn twee bekende termen uit 
de vroegere doka. Maar ook vandaag de dag kun je deze technieken eenvoudig gebruiken in Photoshop om 
het contrast in je foto’s te fijnregelen

Op deze pagina een paar handige tips om je foto te verbeteren in fotoshop.
Bekijk eens het kanaal op YouTube van Pieter Dhaeze. Daar staan veel nuttige tips.
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Voornaam Achterenaam Woonplaats Mrt Apr Mei
1 Yvonne Brandts Hoogezand
2 Fokko Doorn Foxhol x
3 Jaap Groeneveld Schildwolde x
4 Arnold Jipping Harkstede
5 Bertus Kamps Schildwolde x
6 Jenneke Kliphuis Zuidhorn
7 Johan Koning Slochteren x
8 Willy v/d Laan Annerveenschekanaal
9 Bram van Maas Hoogezand

10 Bert Meijer Zuidlaren x
11 Eppe Okken Slochteren x
12 Jan Schaap Veendam
13 Gert Scholten Kropswolde x
14 Martin van Timmeren Zuidlaren x
15 Wim Tuinman Zuidlaren
16 Sjoerd Veenstra Westerbroek
17 Hendrik Watermulder Sappemeer
18 Wiebo Zoethout Hoogezand x
19
20
21
22
23
24
25
26
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Op dinsdag 21 januari 2020 zijn de ingezonden foto’s 
besproken van acht bevriende fotoclubs uit de pro-
vincie Groningen. Het evenement wordt jaarlijks in 
Appingedam georganiseerd door AFV Fivelfoto. Het 
thema voor dit jaar was ’t Wad. Het aantal deelne-
mende foto’s was groot; veel clubleden zijn afgelopen 
jaar geïnspireerd op pad gegaan.
Ook binnen ons eigen club was er veel animo, dat 
bleek al op de clubavond in oktober toen we 8 foto’s 
uitzochten voor deelname aan de wedstrijd. Op 15 
oktober 2019 zijn de clubs bijeengekomen om, na een 
avondvullend programma, een pakket foto’s van een 
andere club mee terug  te nemen voor bespreking, 
beoordeling en bepaling van de beste foto.
Fotoclub Noorderlicht heeft op de clubavond in no-
vember de foto’s van fotoclub Beeldspraak besproken 
en vond de foto van Eppe “het wrak van Wierum III” 
de mooiste foto. Fotoclub Noorderlicht is beoordeeld 
door fotoclub Daguerre die de foto van Jaap “Wad, 
ter hoogte van de Noordkaap” het beste vond uit 
onze selectie.
De winnende foto van dit jaar is gemaakt door Theo 
Wouda van fotoclub Objectief uit Ten Boer. Hij ont-
ving een oorkonde én de wisselbeker. Gefeliciteerd!
Met maar een paar stemmen verschil is Jaap met 
zijn foto tweede geworden en Eppe met zijn foto via 
Beeldspraak derde. We hebben met dit resultaat  2 
winnaars binnen onze gelederen. Jaap Groeneveld en 
Eppe Okken, gefeliciteerd!

Jaarlijkse foto-uitwisseling door AFV Fivelfoto
GOOGLE DRIVE

In goed overleg heb ik een aparte map aangemaakt in Google 
Drive:
Ik ga er voor het gemak van uit dat je een Google account hebt.
1.    open Google Drive
2.    ga naar ‘Gedeeld met mij’
3.    dubbelklik op ‘Digitale inzendingen’
4.    dubbelklik op ‘01 inzendingen ter bespreking’
5.    upload de foto’s die je wil laten bespreken
       (pas de bestandsnaam aan door je voornaam te          
vermelden)
Hopelijk komen we er binnenkort aan toe de verzamelde foto’s 
te bekijken Succes met het uploaden; als er problemen zijn kan 
Bertus helpen.

FOTOWEDSTRIJD VOEDSEL
Zoals ook in andere jaren starten we in het nieuwe 
jaar met onze clubwedstrijd.
Dit jaar was het thema “voedsel”.
Onze clubfotografen hebben er dan ook weer lustig 
op los geknipt. Dit heeft geresulteerd in 13 foto’s met 
uiteenlopende interpretaties van het thema. De win-
nende foto met de rode Mini is gemaakt door Bram 
van Maas.

© Bram van Maas - Winnaar

BESCHRIJVING: Rode mini op een marktplein. 
Kraampjes, gebouwen en winkelende mensen. Er zit 
een ouderwetse koffer op het dak van de auto en er 
staan bakjes met suiker en melk op de motorkap. De 
reclametekst op de auto en de parasol geeft aan dat 
hier koffie te krijgen is. 

ANALYSE: Veel te zien, zonder dat het afleidt van het 
hoofdonderwerp, de auto met koffie, Je zou zo het 
beeld in kunnen lopen. Heldere kleuren en een goede 
compositie. 

INTERPRETATIE: Uitnodigend. Geen storende 
elementen, alles heeft een functie. Mooi sfeerplaatje 


