
Voorwoord 

Alweer de laatste nieuwsbrief van 2019. Met de feestdagen voor de deur een mooie 

tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar. Voor ons als nieuw bestuur een spannend 

en bijzonder jaar, aangezien we in januari onze plannen voor het eerst voorlegden aan 

het toenmalige bestuur. En wat is er veel gebeurd sindsdien! Een nieuw bestuur, een 

nieuwe clubruimte, introductie van de Verdieping, Workshops en gastsprekers, nieuwe 

leden (Arjan van den Bos, Theo van Houdt, Jan Scheer, Jan Schouten, Hans Jonker en 

Inge Duijsen) en natuurlijk de eerste club BBQ! 

Met nog evenveel leuke avonden voor de boeg, de komende bondsfoto competitie en 

de fotoketting wordt 2020 vast ook weer een zeer geslaagd jaar.  

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een fotogeniek 2020! Tot ziens bij de 

nieuwjaarsborrel op 7 januari. 

 

Johan 
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Clubavond november  

Competitie Vrij Werk 

 

 

Voor de clubavond van november was het thema ‘Vrij werk’. De leden waren 

hierdoor in staat om te laten zien waar hun interesse ligt. Dit resulteerde in 

een grote variatie aan foto’s, van portretten tot landschap fotografie. Dit keer 

waren er twee winnaars, Leo van der Nat met een prachtige afbeelding van 

een paard in de rook tijdens oefeningen op Scheveningen. Daarnaast had 

André Sprong een winnende foto met een mooie opname van een flamingo, 

waarbij het tijdstip zo danig was gekozen dat de zon in het water een prachtige 

oranje-roze gloed gaf, wat de flamingo complementeerde. 

 

Verdieping achtergrond vrij maken 

Namens de werkgroep Fotobewerking gaf Ruud de Vreugd een intructie met 

Adobe Photoshop waarin hij verschillende methodes liet zien om een voorwerp 

los te maken van de achtergrond. Mooi was te zien hoe moderne AI (artifical 

intelligence) kan helpen eenvoudig een object te selecteren. Al blijft het lastig 

om subtiele uitsnedes te maken, bijvoorbeeld haar of gebieden met weinig 

contrast. 

 

Enkele handige YouTube kanalen voor fotobewerking:  

https://www.youtube.com/user/PhlearnLLC 

https://www.youtube.com/channel/UCMrvLMUITAImCHMOhX88PYQ 

 

Workshop Passepartout snijden 

Clubavond november 

Competitie vrij werk 

Verdieping Achtergrond vrij maken 

Workshop Passepartout snijden 

 

Foto: André Sprong, mede-winnaar competitie Vrij werk 

https://www.youtube.com/user/PhlearnLLC
https://www.youtube.com/channel/UCMrvLMUITAImCHMOhX88PYQ
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Omdat het voor de leden altijd lastig blijft op een goede manier foto’s in te 

lijsten in een strak passe-partout heeft Lydia Vieveen aangeboden te laten zien 

hoe je op een handige manier je foto’s mooi kan presenteren. Ze liet zien hoe 

je eenvoudig met een passe-partout mesje een passe-partout uit karton snijdt, 

en hoe je een foto het 

beste kan opplakken op 

zelfklevend fotokarton.  

Mochten leden nog 

meer informatie willen 

of specifieke vragen 

hebben, dan kunnen zij 

hiervoor terecht bij 

Lydia of Leo, beiden 

hebben de nodige 

ervaring. 

 

Clubavond december 

 
 

Weer een prachtige avond met veel mooie foto's, nieuwe kennis en informatie 
om wijzer van te worden en weer een nieuw lid. 
 
Deze keer mochten we Inge Duijssen verwelkomen als nieuw lid. Komt die 
naam je bekend voor? Dat zou goed kunnen want een week eerder gaf ze voor 
de 4-clubs bijeenkomst een lezing. Ze heeft tussendoor zelfs tijd gehad om een 
foto te bewerken en in te leveren voor het thema van de werkgroep 
fotobewerking. 
 

Foto: André Sprong, winnaar competitie ‘Creatief bewerken’ 

Clubavond december 

Competitie Creatief bewerken 

Verdieping Straatfotografie 

Selectie thema ‘Architectuur’ 
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Competitie ‘Creatief bewerken’ 
 
Het thema bleek voor menigeen lastiger dan verwacht. Slechts 11 foto's deden 
er deze avond mee aan de competitie. De verschillen waren echter enorm, 
zowel in punten waardering als in commentaar. 
De duidelijke winnaar was, wederom, de foto van André. Het zelfportret met 
de Escher bewerking waardoor het portret in schijven uiteen viel was zeer mooi 
uitgevoerd. 

Deze foto viel op door zowel de prachtige bewerking als de creatieve en 
kunstzinnige vormgeving. 
 
De andere fotograven kregen goede terugkoppeling op hun foto's. Het goed 
uitvoeren van de schaduw en belichting van voorwerpen die samengevoegd 
zijn was een terugkerend thema. Het was duidelijk dat fotobewerking echt nog 
een onderwerp is waar we veel te leren hebben met elkaar. Met dank aan alle 
opbouwende kritiek van iedereen gaat dat zeker lukken. 
 

Na de bespreking volgde nog de presentatie van Bas Tonn over 
straatfotografie, onze uitdaging voor 28 januari, en de selectie van de foto's 
voor het 4-clubs thema architectuur. 
 
 
 

Competitiestanden 
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Nieuwe lid: Inge Duijsen 
 

Ik ben Inge Duijsens, geboren in 1960, en 
woon in Zoetermeer. Ik ben psycholoog en ik 

heb samen met mijn man een uitgeverij in 
psychologische tests. Na een burn-out in 
2013 ben ik begonnen met natuurfotografie 
en met name vogelfotografie. Ik heb ontdekt 
dat ik beter functioneer door met 
vogelfotografie bezig te zijn en geduldig te 
wachten op dat ene moment. Ik denk dat ik 
vogelfotografie vooral leuk vind omdat ik het 
een uitdaging vind om vogels in actie fraai te 

fotograferen. Ik heb heel veel geduld, ik kan 
een hele dag in een hut wachten om die ene vogel mooi te fotograferen en als 
het dan ook lukt geeft me dat veel voldoening. Ik fotografeer veel in Nederland, 
maar het laatste jaar heb ik ook veel buitenlandse reizen gemaakt speciaal voor 
het fotograferen van vogels, meestal vanuit hutten. Mijn bekendste foto zijn 
een omkijkende velduil en een recht op mij afvliegende Scharrelaar. 
 

 
Mijn apparatuur 
Tot een maand geleden fotografeerde ik alleen met Canon. Ik heb de 1dxm2 
en 7dm2 en ook twee Canon telelenzen de 400 f/2.8 v2 en extenders en de 
100-400 v2. Daarnaast o.a. een portretlens 35-105, macrolens 100 /f 2.8, en 
groothoek 16-35 f/ 2.8. Ik verwacht dat een spiegelloze camera de toekomst 
heeft en ik heb recentelijk de Sony a9m2 met de 200-600mm zoomlens 
aangeschaft. Bij natuurfotografie heeft het ook een groot voordeel dat je deze 
camera op volledig stil kan zetten. Mijn Canon lenzen kan ik met een adapter 

ook nog op de Sony gebruiken. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik 
vermoed dat ik nu verder over ga stappen naar de Sony. Ongeveer de helft 
van het gewicht, geheel stil en bijna 2 keer zo snel. 
 
Sociale media 
Ik ben vrij actief op sociale media en plaats vrijwel dagelijks een foto op FB en 
wat minder vaak op Instagram. Veel mensen in het veld kennen mij omdat ik 
drie jaar lang twee keer per week foto’s publiceerde in het Vogeldagboek van 
Adri de Groot. (www.vogeldagboek.nl). De nieuwsletters worden verstuurd aan 
ruim 25000 abonnees. Wij vonden het allebei wel goed zo en ik wilde graag 

wat meer tijd om me te richten om me verder te ontwikkelen als professioneel 
fotograaf. 
 
 

Inge Duijsen 

Nieuw lid sinds november 

www.ingeduijsens.nl 
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Commerciële activiteiten 
Ik ben dit jaar begonnen met een webwinkel waar ik mijn foto’s op dibond en 
vogelposters verkoop. Ook ben ik samen met Coen Franken bezig met het 
ontwikkelen van een website om informatie te verzamelen over vogels, 
vogelbescherming, vogelnieuws en links. In totaal heb ik dus drie websites en 
maak ik gebruik van Wordpress met het thema Beaver builder. Dat is erg 
geschikt om eenvoudig stukjes te schrijven en je foto’s mooi te presenteren. Ik 
doe dus behoorlijk veel online. 
Aan buitenlanders fotografen geef ik 2-daagse workshops roofvogels (haviken) 

fotograferen. Ik organiseer dan een mini vakantie voor ze en regel hun hele 
verblijf. 
 
Waarom Fotoclub Diafragma 
Ik ben lid geworden van fotoclub Diafragma omdat het me leuk lijkt om 
feedback te krijgen over mijn foto’s. Ik vind het zelf vaak moeilijk in te schatten 
wat mijn zwakke en sterke punten zijn en om uitspringende foto’s te selecteren. 
Verder heb ik me tot nu toe alleen gericht op natuurfotografie en het lijkt me 
goed om me ook breder te ontwikkelen en ook andere richtingen uit te 

proberen. Mijn kennismaking met Diafragma vond ik erg leuk, een groep 
enthousiaste fotografen die openstaan voor nieuwe mensen en erg 
behulpzaam zijn. 
  
www.ingeduijsens.nl 
www.vogelsnederland.nl (webshop) 
www.birdtalk.nl (in ontwikkeling). 
FB: www.facebook.com/ingeduijsens 
IG: @iduijsens 

 

4-clubs activiteiten 
 
Expositie ‘Leegte’ tot 31 december 

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

4-clubs activiteiten 

Expositie Leegte 

Thema Architectuur 

Uitwisseling fotografen 

http://www.ingeduijsens.nl/
http://www.vogelsnederland.nl/
http://www.birdtalk.nl/
http://www.facebook.com/ingeduijsens
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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Op 30 november is de 4-clubs expositie ‘Leegte’ in Bibliotheek Ypenburg 
feestelijk geopend door onze voorzitter Johan de Vos. Er was veel animo en 
een mooie ruimte om werk te exposeren. Fotoclub Diafragma heeft dit keer 
geëxperimenteerd met zwarte passe-partouts zonder glas. Afgezien van 
kromming in enkele passe-partouts gaf dit een mooi effect. We willen als club 
vaker op deze manier exposeren, we zijn inmiddels bezig de manier van 
opplakken aan te passen, zodat ook zonder glas de passe-partout mooi strak 
blijven. De expositie duurt nog tot 31 december. 

 
We waren erg tevreden over de ruimte en service in de bibliotheek. Het is een 
drukke locatie, waar de foto’s goed zichtbaar zijn voor publiek. We hopen als 
4 clubs vaker gebruik te kunnen maken van deze expositie ruimte. 
 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/agenda/activiteiten/activiteiten/ypenburg/
expositie-_leegte.html 
 
Selectie ‘Architectuur’ 
Tijdens de clubavond van 17 december zijn er 20 foto’s geselecteerd die 
namens onze club mee zullen doen aan de 4-clubs competitie ‘Architectuur’.  
Donderdag 13 februari zullen de foto’s besproken worden door Diana Bokje bij 
de Fotokring Leidschendam-Voorburg (Molenpad 2, Leidschendam). Uiteraard 
zijn de leden van Diafragma van harte welkom om deze bespreking bij te 

wonen. 
Een selectie zal eind 2020 worden geëxposeerd in de Bibliotheek Ypenburg in 
Den Haag. 
 
Thema 2020 ‘Spanning’ 
Terwijl we nog bezig zijn met het thema Architectuur, is inmiddels ook het 
volgende thema voor 2020 bekend. Het thema is ‘Spanning’. Een interessant 
thema, waar veel ruimte is voor interpretatie door de fotograaf. 
Het is de bedoeling dat wij als club eind 2020 weer 20 foto’s selecteren voor 

de 4-clubs competitie en fotobespreking. Ieder lid kan meedoen, er mag archief 
materiaal gebruikt worden, maar het is natuurlijk het leukst om nieuw materiaal 
te maken! De deadline voor inleveren is december 2020, dus genoeg tijd om 
iets creatiefs te bedenken. Foto’s kunnen worden geupload in de map Extra > 
2020 4 clubs Spanning. 
 
 
Uitwisseling fotografen - HERHALING 
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.  
 

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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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. 
 
 

Bondsfoto 2020 

Komend jaar doen wij als club weer mee aan de landelijke Bondsfoto 

competitie. Hiervoor is een commissie aangesteld bestaande uit Jan Klijnstra, 
Ruud de Vreugd en Jan Scheer. Aan hen de lastige taak om namens onze club 
10 foto’s te selecteren die aan de strenge eisen voldoen die horen bij een 
dergelijke wedstrijd; de ervaring leert dat de jury vooral let op de aspecten: 
bijzonder, verrassend, vernieuwend etc. De jury kijkt naar een inhoudelijk sterk 
beeld; foto's die verder gaan dan alleen een technisch goede afbeelding. 

De foto's worden op 29 maart 2020 door de jury besproken. Daarna organiseert 
de afdeling Zuid-Holland-Noord van de Fotobond, waaronder onze club valt, 
ook nog een bespreking. 

De selectiecommissie heeft ondertussen informatie verstuurd aan fotobond 

leden over de selectie en voorwaarden van deelname. 

Fotoketting 
Vanwege het groeiend aantal clubleden is om logistieke redenen besloten de 
fotoketting in 2 delen te splitsen. Er is inmiddels een tweede ketting gestart, 
die naast de huidige ketting zal lopen. Zo heeft ieder lid genoeg tijd om een 
geschikte foto in te sturen. De nieuwe schema’s staan op de website onder 
https://www.fotoclubdiafragma.nl/wp/fotoketting/ (eerst inloggen). 

Beide kettingen zullen worden vertoond op de ALV van 7 juni 2020. 

Afdrukken van foto’s voor de clubavond 
Omdat het nogal lastig was om voor iedere clubavond foto’s op verschillende 
formaten met verschillende afwerking bij new color te laten afdrukken, is er in 
overleg besloten om niet meer namens de club deze optie aan te bieden. 
Uiteraard kunnen leden nog steeds gebruik maken van de service van new 
color, maar zullen zij dit zelf moeten regelen. 
Vanuit de club word voorlopig alleen de optie Fotofabriek aangeboden. Mocht 

er genoeg animo zijn vanuit leden is het wellicht een optie om te laten 
afdrukken bij Profotonet, vanwege hoge verzendkosten zijn dan wel genoeg 
afdrukken nodig. 
 
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. 

 

 

Bondsfoto 2020 

Commissie: Jan Klijnstra, Ruud de 

Vreugd en Jan Scheer 

29 maart 2020 bespreking 

https://www.fotoclubdiafragma.nl/wp/fotoketting/
mailto:info@fotoclubdiafragma.nl
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Agenda 

Datum Activiteit 

30/11/2019 
- 
31/12/2019 

Expositie "Leegte" in Bibliotheek Ypenburg, Den Haag 
 

14/11/2019 
– 
25/01/2020 

Foto-expositie "Paris Je t’aime" in HuisKinesis, Delft 
 

01/01/2020 
- 
15/02/2020 

Foto Online 1e editie voor beginnende fotografen 
 

07/01/2020 Nieuwjaarsborrel + competitie 

28/01/2020 
Clubavond: competitie ‘Fiets, verdieping portret, gastspreker 
Johanneke Kriek 

13/02/2020 Bespreking 4-clubs thema ‘Architectuur’, clubruimte FLV 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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