
 
 
Deze maand de allereerste nieuwsbrief nieuwe stijl. We willen 
met deze nieuwsbrief jullie maandelijks op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen binnen de club. Wij proberen de 
nieuwsbrief telkens in de week na de clubavond uit te 
brengen. De brief komt in jullie mailbox, maar is ook op de 
website te vinden. Veel leesplezier! 
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Vanaf het huidige seizoen zullen we gebruik gaan maken van de nieuwe clublocatie op 
Overgoo 5 in Leidschendam. We hebben voor deze ruimte gekozen vanwege de 
flexibiliteit, uitstraling en meer mogelijkheden tot fotografie tijdens clubavonden. 

Tijdens de zomer is de ruimte door clubleden opgeknapt en aangepast aan onze 
wensen als club, zodat we nu genoeg opbergruimte hebben en onze competitie foto’s 
op een passende wijze gepresenteerd kunnen worden. 

Foto’s: Johan de Vos 

De ruimte leent zich naast de competitie avonden door een tweede (grotere) ruimte in 
het pand ook voor activiteiten zoals 4-clubs bijeenkomsten en exposities. 

 

Nieuwe leden 
Met ingang van het nieuwe seizoen mogen we naast een nieuw bestuur en een nieuwe 
clubruimte ook twee nieuwe leden verwelkomen binnen de club. Arjan van den Bos is 
al op een paar clubavonden geweest en is ook al actief met een paar leden op stap 
geweest. Theo van Houdt zullen de meesten nog niet hebben ontmoet. Via deze 
nieuwsbrief wil hij zich aan jullie voorstellen. 

Theo van Houdt 

Mijn naam is Theo van Houdt en ik ben in Den Haag 
geboren op 4 juli 1951 tussen paleis Noordeinde en het 
Binnenhof. Na mijn studie ben ik vertrokken naar Zeeuws-
Vlaanderen om me als werktuigbouwkundige bezig te 
houden met het ontwerpen en modificeren van chemische 
fabrieksinstallaties. In datzelfde jaar ben ik getrouwd met 
mijn toenmalige verloofde en dat tot op heden. 

De laatste 41 jaar hebben we in Kloosterzande gewoond. 
Sinds mijn pensioen en de geboorte van onze 4 
kleinkinderen in Zoetermeer en Almere hebben we besloten 
om naar de randstad te verhuizen. In Zoetermeer wordt 
momenteel de laatste hand gelegd aan onze 

nieuwgebouwde levensloopbestendige woning, de verhuizing is gepland voor half 
november. 

Sinds 2008 ben ik lid van fotoclub Hulst 

https://www.facebook.com/pg/fotoclubhulst/photos/?ref=page_internal 

In mijn jeugd heb ik me al beziggehouden met fotografie, inclusief afdrukken van 
zwart-wit, dia’s op CibaChrome en kleurnegatieven. Na de geboorte van de kinderen is 
dit verwaterd totdat ik in 2004 een Canon Ixus kocht en 1 jaar later een Canon D350 

De locatie is opgeknapt door een 

aantal clubleden. 

Nieuw lid Theo van Houdt 
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waar mijn oude lenzen op pasten. Inmiddels fotografeer ik op full frame met een 
zoombereik van 16 mm tot 400 mm. 

Fotografie omvat veel gebieden, zelf geef ik er de voorkeur aan om op pad te gaan en 
te zien wat ik tegenkom, zowel in de natuur als in de stad etc. Een fotografische 
kennismaking is te vinden in onderstaande links naar Google Foto’s met voor elk wat 
wils: 

Straat: https://photos.app.goo.gl/4MjB8vrYYH6h26XQ7 

Natuur: https://photos.app.goo.gl/Vvbq1fvvf6vVDRVn8 

Landschap: https://photos.app.goo.gl/v968WGeirnYfZR1x6 

Sport: https://photos.app.goo.gl/cjs9Q8eaYkb1CEaZ7 

Diversen: https://photos.app.goo.gl/k42pYaqQdVERHoXi9 

Het programma voor seizoen 2019-2020 biedt veel uitdaging en ik verwacht bij 
Diafragma net zo veel plezier te beleven als in Hulst. 

 

Seizoensopening 3 september 
Op dinsdag 3 september zal de seizoensopening van de club plaatsvinden.  

De avond start met de competitie met als thema Gedicht. We zullen de afdrukken op 
een nieuwe manier presenteren en ook zal het niet meer zichtbaar zijn hoeveel muntjes 
een foto heeft gehad. Dit naar aanleiding van feedback tijdens de ALV. 

Als eerste verdieping zal Johan de Vos namens de werkgroep Portretfotografie ingaan 
op de basis van portretfotografie in de Verdieping ‘Portret van A tot Z’. Later in het 
seizoen zal in een tweede Verdieping verder worden ingegaan op de portretfotografie 

Verder zullen tijdens deze clubavond het nieuwe seizoen worden toegelicht, de 5 
werkgroepen zich voorstellen en kunnen er vragen over het nieuwe seizoen worden 
gesteld. Tijdens de avond is er ook gelegenheid de nieuwe clubruimte te bekijken. 

 

Barbecue 
Om te vieren dat we een nieuw seizoen zijn begonnen, om onze nieuwe clubruimte in 
te wijden en omdat het gewoon gezellig is, zal er op dinsdag 24 september voorafgaand 
aan de clubavond een barbecue plaatsvinden in de ‘tuin’ van locatie Overgoo. De 
barbecue begint rond 17:30 tot 20:00 waarna we starten met de clubavond. Om de 
kosten te dekken zal per lid een eigen bijdrage worden gevraagd. Meer informatie volgt 
op 3 september. 
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Aanpassing website & social media 

 
Om ons als club beter te profileren en om leden beter op de hoogte te houden is als 
onderdeel van de clubvernieuwing de website aangepast. Het ontwerp is aangepast 
met nieuw logo, verder wat actuele foto’s en zijn de menu’s vereenvoudigd. We willen 
gedurende het komende seizoen inventariseren waar de behoeftes liggen m.b.t de 
website en met een commissie toe werken aan een volledige update. 

Naast aanpassing van de website zijn wij als club ook gestart met gebruik van social 
media om eenvoudiger foto’s en informatie te delen en ons als club zichtbaarder te 
maken. We hebben naast de reeds gebruikte Facebookgroep (alleen voor leden) nu 
ook een Facebookpagina https://www.facebook.com/fotoclubdiafragma/ die voor 
iedereen zichtbaar is. 

Daarnaast hebben we aanvullend op de Facebookpagina ook een eigen Instagram 
account https://www.instagram.com/fotoclubdiafragma/ voor de club. Mocht je als lid 
zelf actief zijn op Instagram, dan nodigen we je uit om voortaan de hashtag 
#fotoclubdiafragma te gebruiken bij fotowerk. 

 

Afdrukken bij New Color 
Vanaf komend seizoen hebben wij naast de 
afdrukken van de Fotofabriek de optie om af te laten 
drukken bij fotolab New Color in Den Haag. De foto’s 
worden met een max. afdruk van 30 x 45 op mat 
papier afgedrukt in hoge kwaliteit. Als club krijgen wij 

hiervoor een korting. Per afdruk is de ledenprijs hierdoor € 5,75. 

Naast de afdrukken voor de competitie krijgen we 20% korting op expositie afdrukken 
en 10% op dibond. Zie prijslijst (zonder korting) http://www.newcolor.nl/prijslijst/ 

 

De huidige Diafragma website, met 

o.a. aanpassingen aan logo, header 

en menu. 

Fotovak Laboratorium New Color 

Wagenstraat 85 

2512 AS Den Haag 

070 365 2006 

www.newcolor.nl 
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Competitiestanden 
Vanaf de volgende nieuwsbrief zullen we de competitiestanden in de nieuwsbrief gaan 
vermelden, met kort een impressie van de afgelopen competitie. We zullen naast de 
winnende foto’s ook aandacht besteden aan interessante beelden en leerzame 
opmerkingen tijdens de avond. 

 

Activiteiten 
Marcel Batist exposeert 'Hollandse Landschappen' 
 
Marcel Batist exposeert van 1 september tot 1 november in Bibliotheek Ypenburg (Den 
Haag) thematisch fotowerk uit een reeks bezoeken aan natuurgebieden in Nederland. 
De expositie met de titel 'Hollandse Landschappen' weerspiegelt Marcels eigentijdse 
visie op dit veelzijdige onderwerp. 
 
Al is het maar een speldenprik op de aardbol, Nederland herbergt een grote 
verscheidenheid aan landschappen. De invloed van de seizoenen en de variatie in het 
weer doen daar nog een schepje bovenop. 
 
Zijn voorkeur voor de vroege ochtend en het laatste daglicht is duidelijk zichtbaar in 
deze expositie. Het tijdstip van de dag bepaalt in hoge mate de sfeer van het 
landschap. 
 
“Met deze expositie wil ik uitdrukking geven aan wat mij boeit en bezighoudt. Het 
reflecteert mijn kijk op de typerende landschappen in Nederland. Ook al is elke m2 
aangelegd, het blijft een heerlijke ervaring om er doorheen te trekken”. 

Jubileum Olympus Camera Club oktober 2019 

In 2019 viert Olympus haar 100 jarig bestaan en 
de Olympus Camera Club (OCC) haar 25 jarig 
bestaan. Dit bijzondere dubbele jubileum is 
aanleiding voor een gezamenlijk fotofeestje van 
Olympus Nederland en de OCC.  

Leden van de OCC en vijf visionairs van Olympus 
zijn alvast begonnen aan een gezamenlijk fotoproject. Op 25, 26 en 27 oktober zal er 
in Galerie Bleiswijk een tentoonstelling worden gehouden, waar de resultaten van dit 
project te zien zullen zijn en vrij werk van een aantal leden. 
Galerie Bleiswijk is datzelfde weekend ook de plek waar het gezamenlijke 
verjaardagsfeestje wordt gehouden. Met workshops door Olympus Visionairs over 
verschillende vormen van fotografie en lezingen over technische innovaties kunnen 
(amateur)fotografen hun hart ophalen. 

De workshops en lezingen zijn toegankelijk voor iedereen, maar gezien de toch 
beperkte ruimte zal en sprake zijn van inschrijving vooraf. Houdt de website in de gaten 
voor de exacte programmering van de dagen en de inschrijvingsmogelijkheden. Rond 
1 september is de planning bekend.  

 

 

 

 

Jubileum OCC 
Galerie Bleiswijk 
Hoekeindseweg 26a 
2665 KD Bleiswijk 
https://galeriebleiswijk.nl 
www.olympuscameraclub.nl 

Hollandse Landschappen 
Marcel Batist 
https://www.marcelbatist.nl 
Bibliotheek Ypenburg 
 
Openingstijden:  
maandag 13.00 - 18.00 uur 
dinsdag t/m vrijdag 11.00 - 18.00 
uur  
zaterdag 11.00 - 16.00 uur. 
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Oproep aan leden 
Mochten jullie interessant nieuws hebben voor in de nieuwsbrief, dan kunnen jullie dat 
sturen naar info@fotoclubdiafragma.nl. Indien mogelijk zullen we het bericht in de 
nieuwsbrief verwerken. Nieuws dat vóór de maandelijkse clubavond wordt 
doorgestuurd zal in de eerstvolgende nieuwsbrief worden gepubliceerd. 

 

Agenda 

Datum Activiteit Locatie 

3 september Seizoensopening 
Competitie Gedicht 
Verdieping Portret 

Overgoo 5 Leidschendam 

24 september BBQ 17:30 – 20:00 Overgoo 5 Leidschendam 

24 september Competitie Close-up 
Verdieping Focus Stacking 

Overgoo 5 Leidschendam 

1 oktober Foto online 3 (uploaden tot 
15 nov) 

https://fotobond.nl/fotowedstrijd/ 
 

26 oktober Nacht van de Nacht 
21:00 – 23:00 
Gids Henk Peters 

Drunense Duinen 

29 oktober Competitie Paddestoelen 
Verdieping Presenteren 
fotowerk 
Bram Gebuys, fotojournalist 

Overgoo 5 Leidschendam 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoclub Diafragma  
Informatie: info@fotoclubdiafragma.nl 
Adres clubruimte: 
Studio Haaglanden 
Overgoo 5 
2266 JZ Leidschendam 

Redactie 
Johan de Vos 
George Gaiser 
 

Alle foto’s weergegeven in deze nieuwsbrief zijn eigendom van de betreffende fotograaf. Zonder toestemming mag dit materiaal niet gekopieerd of 
verspreid worden. 
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