
Voorwoord 

Het thema van deze competitie was “Paddestoelen”, of was het nou paddenstoelen 

met een N ertussen. Het kan beide(n). Hoewel het thema vrij “simpel” was, zat daarin 

juist de uitdaging. Hoe voorkom je nu als fotograaf dat jou foto van een paddenstoel 

nóg beter en mooier is dan die andere 20 foto’s van een paddenstoel? 

 

Het resultaat mocht er absoluut zijn, we hadden maar liefst 18 deelnemende foto’s. 

Het verschil in de foto’s was ook mooi om te zien. Er waren zowel “gewone” 

paddenstoelen foto’s als heel bijzondere. Zo waren er enkele macro-foto’s waarbij 

slechts een deel van de paddenstoel in beeld gebracht werd ook zeker het vernoemen 

waard. Of wat te denken van de prachtige foto van de paddenstoel met de lichtgevende 

regendruppels, door met een plantenspuit en een flitser te werken is die bijzonder 

mooie plaat gemaakt. Zo zie je maar dat soms juist een simpel thema je al fotograaf 

dwingt op zoek te gaan naar wat jou foto nu juist zo bijzonder maakt. Wat kan jij als 

fotograaf doen om ervoor te zorgen dat een foto van een paddenstoel een memorabele 

plaat wordt? 

 

Jan Klijnstra heeft dat bijvoorbeeld gedaan door het nog lager op te zoeken, door een 

paddenstoel te fotograferen die verhoogd op een boomstronk groeit kon hij als het 

ware van onderaf de paddenstoel fotograferen waardoor het licht door de paddenstoel 

heen schijnt en daardoor prachtige patronen in beeld kwamen. 

 

Ik ben benieuwd wat we de volgende keer kunnen verwachten. 

George 
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Clubavond oktober  

De afgelopen clubavond was weer drukbezocht. Met een mooi programma en 

prachtig fotowerk was het weer een geslaagde avond.  

 

Competitie Paddenstoelen 

De werkgroep Natuurfotografie had met het thema Paddenstoelen een schot 

in de roos. Met een groot aantal inzendingen van hoog niveau. Leden waren 

letterlijk op hun buik het bos in gegaan om niet zomaar een paddenstoel te 

fotograferen, maar er iets speciaals van te maken. Dit leverde een grote 

variatie op aan prachtige beelden. 

 

Dit keer werd de bespreking door George begeleid en hij koos ervoor om de 

bespreking in een iets ander jasje te gieten. In plaats van een bespreking per 

foto selecteerde hij foto’s die op elkaar lijken, maar toch afwijkend scoorden. 

Door de vraag te stellen wat nu het verschil is tussen twee ogenschijnlijk gelijke 

foto’s met toch een groot verschil in waardering kunnen wij als fotograaf leren 

hoe wijzelf en anderen naar foto’s kijken, wat we dan zien en wat we 

waarderen (of niet). 

 

Deze nieuwe vorm van bespreken zorgde voor een leerzame en verhelderende 

discussie onder de leden. Dat mocht ook wel gezien de grote verschillend in 

waardering (van 0 tot 16 muntjes). We hopen dat deze nieuwe 

besprekingsvorm vaker gebruikt kan worden zodat we daarmee nog beter 

foto’s kunnen bespreken en van elkaar kunnen leren. 

 

Presentatie werkgroep Online 

In het tweede deel van de avond begonnen we met een interessante 

presentatie door Hans Mulder over online fotografie. Wil jij je foto’s online 

delen? Hans wist ons prima te vertellen hoe je dat zou kunnen doen, welke 

afwegingen je daarbij moet maken en welke risico’s je mee te maken krijgt. 

We gaan de presentatie hier niet nogmaals overdoen, kijk dus gerust de 

volledige presentatie na, hij staat online       

 

Bram Gebuys 

Wie? Bram Gebuys! Bram is sinds 1975 beroepsfotograaf voor bekende media 

zoals  de Telegraaf, het Algemeen Dagblad en het ANP. Maar hij heeft ook voor 

de ANWB en diverse ministeries gewerkt. 

In 1991  bekroond met de eerste prijs bij de Zilveren Camera. Recent heeft hij 

meegewerkt aan de bekroonde documentaire: Holland, “natuur in de delta” 

waar hij prachtige video-beelden voor gemaakt heeft. 

Clubavond oktober 

Competitie Paddenstoelen 

Verdieping Website 

Presentatie Bram Gebuys 

https://www.fotoclubdiafragma.nl/wp/wp-content/uploads/2019/10/Persoonlijke-fotopresentatie-op-internet.pptx
https://www.fotoclubdiafragma.nl/wp/wp-content/uploads/2019/10/Persoonlijke-fotopresentatie-op-internet.pptx
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Bram had één van zijn apparaten meegenomen, een custom-made drone die 

in staat is om een professionele videocamera de lucht in te tillen en daarmee 

rond te vliegen om “lekker scherpe bochtjes” te maken, zoals Bram vertelde 

over zijn werk. 

 

Hij stond ook uitvoerig stil bij z’n werk als paparazzi, op zoek naar die ene foto 

van een bekende Nederlander, soms wel uren of dagen achtereen verscholen 

zitten in het portiek wachtende op dat ene moment, dat perfecte plaatje. 

 
Competitiestanden 
 
Na drie competities bestaat de top drie uit André, Ronald en Jan K/Johan 
(gedeelde derde plaats). Ja, dat zijn vier namen, de derde plek is namelijk met 

28 munten een gedeelde derde plek voor Johan en Jan K. 
André heeft zijn ruime voorsprong weten te behouden en staat nog altijd op 
de eerste plek maar de nr.2 Ronald begint wel in te lopen. 

 
 
Op dit moment bestaat de competitie uit 18 deelnemers, een groot aantal met 
maar liefst drie nieuwe deelnemers dit seizoen. 

Met nog 8 competitie thema’s te gaan kan er nog van alles gebeuren. De vraag 
is of André zijn eerste plek weet te behouden en wat onze nieuwe leden gaan 

laten zien. 
 

Nieuwe leden! 
Jan Schouten en Hans Jonker hebben zich na hun bezoek vorige clubavond 
aangemeld als lid. Jan fotografeert met een Canon EOS 7D en gebruikt de 

Canon EF 100 - 400mm f/4,5 - 5,6 en een Canon EF 15-85 mm f/3,5 5,6. Een 
levenslange interesse in dieren en planten combineert hij nu met natuurfoto's. 
Hans fotografeert met een Nikon D7200 en gebruikt de Nikon standaard lens 

18-105 en een Sigma 150-500mm. Door het fotograferen heeft hij meer oog 
en bewondering gekregen voor de natuur. 

Wat leuk dat jullie het naar je zin hadden vorige keer en besloten hebben ook 
lid te worden. We zijn benieuwd naar jullie foto's en kijken er naar uit om van 
elkaar te leren. Als jullie foto’s net zo mooi zijn als op jullie website 

(www.fotoprikbord.nl), belooft dat heel wat!  
Welkom Jan en Hans! 

Competitiestanden per 24 

september 2019 

http://www.fotoprikbord.nl/
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4-clubs activiteiten 

 
Wat is leegte… het woord wordt vaak gebruikt, met meerdere bedoelingen. Je 
kunt je leeg voelen, een leeg gebouw, ruimtelijk gevoel of de lege portemonnee 
aan het eind van de maand. Iedereen kent het begrip, maar iedereen zal er 
een andere betekenis aan geven. 
 

In 2018 hebben de 4 samenwerkende clubs (Fotoclub Rijswijk, 
Leidschenveense Fotoclub, Fotoclub Diafragma en Fotoclub Leidschendam-
Voorburg) besloten rondom dit thema gezamenlijk een competitie te houden, 

met bespreking door Diana Bokje in februari 2019. Het was voor de fotografen 
van de 4 samenwerkende clubs een uitdaging om het begrip ‘Leegte’ vast te 

leggen door middel van fotografie, maar heeft mooie beelden opgeleverd. Van 
het karakteristieke ‘lege’ polderlandschap, een verlaten gebouw of het gevoel 
van eenzaamheid, zorgvuldig vastgelegd op beeld. Een selectie van de foto’s 

zal vanaf de feestelijke opening op zaterdagmiddag 30 november tot 
31 december worden geëxposeerd in de Bibliotheek Ypenburg. 

 
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/agenda/activiteiten/activiteiten/ypenburg/
expositie-_leegte.html 

 
Uitwisseling fotografen - HERHALIING 
De 4 clubs willen komend seizoen leden uitwisselen, zodat deze bij een andere 

club hun werken kunnen laten zien. Er is besloten dat elke club 2 leden aanwijst 
die in ca. 20 minuten iets kunnen laten zien van hun portfolio.  

 
Als jullie het leuk vinden om namens onze club jullie werk elders te laten zien, 
dan kun je je aanmelden bij Ger. Indien er meer dan 2 leden geïnteresseerd 

zijn, dan zal het bestuur 2 leden selecteren. 
 

Terugblik excursie Nacht van de Nacht 
 

Excursie Nachtfotografie Drunense 

Duinen – 26 oktober 2019 

4-clubs activiteiten 

Expositie Leegte 

Thema Architectuur 

Uitwisseling fotografen 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/agenda/activiteiten/activiteiten/ypenburg/expositie-_leegte.html
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/agenda/activiteiten/activiteiten/ypenburg/expositie-_leegte.html
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Onder begeleiding van Gids Henk 
Peters hebben vier leden een 

geweldige excursie tijdens de Nacht 
van de Nacht gehad in de Loonse en 

Drunense Duinen. Tijdens deze 
excursie liepen we door het donker 
door dit prachtige natuurgebied op 

zoek naar mooie foto’s. Als fotograaf 
“schilderen” we normaliter met licht maar tijdens deze nacht was er nagenoeg 
geen licht, een leuke uitdaging dus, zeker aangezien we geen lampen mochten 

gebruiken om voorwerpen bij te lichten en zodoende niet aan “lightpainting” 
konden doen.  

 
Aan het einde van de excursie bracht onze gids ons nog langs een bijzonder 

voorwerp, een verlaten stoel die om onverklaarbare reden was achtergelaten 
midden in de leegte. Dit leverde bijzondere foto’s op… 

 
 
 

Gezocht: commissieleden Bondsfoto 2020 
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Wij zijn op zoek naar leden (lidmaatschap fotobond vereist) die samen een 
commissie willen vormen voor selectie van foto’s voor de bondsfoto wedstrijd 

namens onze club. Je houdt je samen met enkele collega clubleden bezig met 
selectie van interessante foto’s van clubleden die onze club goed 

representeren. Verder voer je de eindselectie uit en afdrukken op passe-
partout. Uiteraard kunnen commissieleden rekenen op ondersteuning vanuit 
het bestuur.  

Verandering van afdrukcentrale 
Dit jaar boden we maar liefst twee afdrukcentrales aan, NewColor en 

Fotofabriek. We hadden hiervoor gekozen omdat de afdrukkwaliteit van 
Fotofabriek de laatste competitieavonden van vorig jaar zeer te wensen 
overliet. 

Dit jaar zagen we echter dat de foto’s van Fotofabriek niet onder deden voor 
de, duurdere, foto’s van NewColor. Dit mede dankzij Hans Mulder die 

tegenwoordig alle foto’s controleert die hij besteld heeft en er samen met 
Fotofabriek voor zorgt dat de afdrukken van goede kwaliteit zijn. 
Ondertussen merkten we dat het afdrukken bij NewColor minder voorspoedig 

ging dan we hadden gehoopt. 
Daarom zijn we, vanaf deze competitieavond, gestopt met het afdrukken bij 

NewColor. We willen jullie namelijk niet onnodig op kosten jagen terwijl de 
kwaliteit bij Fotofabriek toch beter lijkt dan voorheen. 
Het staat je natuurlijk altijd vrij om zelf je afdruk te verzorgen, vergeet dan 

alleen niet om je digitale foto nog te uploaden naar fotoclubdiafragma.nl zodat 
we alle deelnemende foto’s in het archief hebben. 
 

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 Competitie Verdieping 
Vrij 
Onderdeel 

20/11/2019 UPLOADEN Vrij werk - - 

26/11/2019 Clubavond 
Bestuur 
Vrij werk 

Fotobewerking 
Vrij maken van 
objecten 

Workshop 
Inlijsten & 
Passepartouts 
Lydia Vieveen 

 
 
Komende clubavond belooft weer heel veel moois, zowel prachtige foto’s 
zonder thema als interessante workshop en presentatie! Zorg er dus voor dat 

je erbij bent, 26 november, en vergeet niet om je foto’s op tijd te uploaden, 
ook als je zelf je foto’s afdrukt! 

 

mailto:info@fotoclubdiafragma.nl
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Fotoclub Diafragma  
Informatie: info@fotoclubdiafragma.nl 
Adres clubruimte: 
Studio Haaglanden 

Overgoo 5 
2266 JZ Leidschendam 

 

Redactie 
Johan de Vos 
George Gaiser 
Ger ter Horst 

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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