
Voorwoord 
 
Mark Rutte op televisie en ineens is er een flinke twist in ons 
kikkerlandje. Het sociale leven komt langzaam tot een 
volledige stop, mensen gaan snel naar de supermarkt voor 
toiletpapier, pasta en brood want er is paniek.  
 
Overal waar je komt merk je het meer en meer, mensen zijn op z’n minst 
ongerust over de huidige situatie. Zeker nu sinds zondag de scholen gesloten 
zijn en alle ouders met kinderen thuis de opvang en scholing van hun koters 
moeten zien te regelen terwijl ze “thuis werken”. 
Maar in deze onzekere tijden is het ook een goed moment om even de rust die 
we gedwongen hebben gekregen te gebruiken voor reflectie en bezinning. 
Wat vinden we eigenlijk belangrijk? Waar moeten we nou eigenlijk de focus op 
leggen als persoon, fotograaf en als club? Moeten we wel de focus ergens op 
leggen of kunnen we juist meer in beeld krijgen door een breder perspectief te 
hanteren? 
 
Vragen die relevant zijn voor zowel de individuele fotograaf als voor de 
fotoclub. Nu maar hopen dat we het antwoord op deze vragen zullen vinden. 
 

George 
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Corona pandemie 
Johan de Vos 

De recente ontwikkelingen rondom de 
Corona pandemie hebben de nodige 
uitwerking op de activiteiten voor ons 
als fotoclub.  
 
Tot 6 april zullen alle activiteiten van onze club, 
4-clubs, fotobond etc. worden afgelast. Het is nu 
nog onbekend of de clubavond van 28 april door 
kan gaan. Er wordt op dit moment gekeken naar 

een alternatief voor de clubavonden. Zodra er meer duidelijkheid is zullen we 
het programma voor het resterende deel van het seizoen bekend maken. We 
zullen proberen alle geplande thema’s nog dit seizoen doorgang te laten 
vinden. Jullie kunnen dus alvast voor deze thema’s aan de slag. 
 
Het bestuur houdt de adviezen en ontwikkelingen nauwlettend in te gaten. We 
houden jullie op de hoogte via de Diafragma info app groep.  
 
Mede namens het bestuur wens ik jullie veel sterkte en gezondheid in deze 
heftige periode! Hopelijk kunnen jullie de nodige afleiding vinden in de 
fotografie. Heb je behoefte aan advies of commentaar op foto’s, laat dan gerust 
wat werk zien in onze facebook groep of in de Ledenpraat app groep. 
 
Clubavond februari  
Iris Harm 
Op 25 februari was weer de clubavond bij Fotoclub Diafragma. 
Het was weer een gezellige avond waarop we weer veel 
informatie hebben gekregen, mooie foto’s gezien hebben en 
veel hebben gelachen. 
 

De avond begon uiteraard 
met koffie of thee. Iedereen 
kwam langzaam binnen 
druppelen. Afgesproken was 
dat Inge Duijssens en Iris 
foto’s zouden maken van 
alle leden voor het 
smoelenboek. De studio 
stond, mede dankzij Johan 
en Ronald Dubbeldam, al 
klaar en terwijl iedereen 
lekker aan de koffie of thee 
zat, gingen Inge en Iris aan 
de slag om de foto’s te 
maken. Wellicht zullen we in 
de toekomst nog een keer 

een sessie doen, omdat niet alle leden aanwezig waren. De foto’s zullen 
binnenkort op een afgeschermd deel van de website komen te staan. Dit deel 
is alleen toegankelijk voor leden. Vind je het leuk om de foto ook privé te 

Clubavond februari 
Competitie Portret met een Twist 

Smoelenboek foto’s 

Verdieping Online Portfolio 

Leo krijgt te horen dat hij op de foto gaat en Inge en Iris 
spreken hem moed in. 
 

Corona pandemie 
Tot 6 april zijn alle activiteiten 

afgelast 

Meer informatie volgt 
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ontvangen, spreek Iris dan even aan op de volgende clubavond of stuur haar 
even een appje of email. 
 
Competitie 
Na de koffie, thee en het 
maken van alvast een 
aantal foto’s voor het 
smoelenboek zijn we naar 
de grote zaal gegaan. Na 
de mededelingen vanuit 
het bestuur, volgde de 
beoordeling van de 
meegebrachte foto’s. Er 
waren weer een heleboel 
mooie platen bij. Er was bij 
enkele foto’s de vraag of 
er nu wel of niet een ‘twist’ 
in zat. Dit is blijkbaar ook 
deels 
persoonsafhankelijk, 
maar kan ook afhangen 
van het verhaal achter de foto. Het was duidelijk dat de leden creatief aan de 
slag zijn gegaan met het thema en de resultaten waren er ook naar.  
 
Veel hilariteit was er over de foto van Johan. Deze was prachtig, echter sprak 
de bondage met touwen bij enkele leden erg tot de verbeelding.  
 
George besprak de foto’s weer twee aan twee en zo kregen alle leden feedback 
op hun foto.  

Een foto die er erg uitsprong (met name door het verhaal erachter) was de 
foto van Inge van der Meer. Inge heeft een foto gemaakt van haar vriendin die 
aan depressie lijdt. Zij staat op deze foto afgebeeld met haar ‘vrolijke’ masker 
in haar handen. Op het portret zelf zie je Inge haar vriendin zoals ze zich 
werkelijk voelt. De ellende is te zien in haar ogen en staat in schril contrast met 
de vrolijk ogende vrouw op het masker.  

George tijdens de bespreking van de foto’s. Links de foto van Leo 
van der Nat en rechts de foto van Inge van der meer. 
 

Links: foto Johan de Vos, rechts foto Inge vd Meer. 
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Inge, ik vind dat je dit heel mooi hebt vastgelegd. Mijn complimenten… 
 
Na de bespreking volgde de uitslag van de competitie. Deze is als volgt: 
1 André Sprong 
2 Johan de Vos 
3 Inge Duijsens / Jan Scheer 
 
Verdieping Online Portfolio 
Na de pauze was het de beurt aan Ruud. Hij had een presentatie voorbereid 
over het maken van een online portfolio. Hij gaf nuttige tips over hoe je je 
portfolio er professioneel uit kan laten zien, op welke manieren je een portfolio 
kunt publiceren en andere manieren waarop je je werk digitaal kunt exposeren 
zoals Flickr, Facebook en Instagram.  
Een deel van de presentatie ging over de rechten en plichten van een fotograaf 
met betrekking tot het fotograferen van mensen, gebouwen, dieren, etc. Dit 
deel was erg interessant en leerzaam.  
Bij deze dank aan Ruud voor al het uitzoekwerk dat hij heeft gedaan. Alle droge 
kost die hij heeft doorgeworsteld, hebben uiteindelijk een zeer informatieve en 
duidelijke presentatie opgeleverd. 
 
Wil je de presentatie nog een keer na lezen, klik dan op deze link: 
https://www.fotoclubdiafragma.nl/wp/wp-
content/uploads/2020/03/Verdieping-Online-Portfolio.pdf 
 
Of ga naar de website onder Leden > Documentatie. 
 
Na de presentatie werd bekend gemaakt wat de competitie-opdracht is voor 
de volgende bijeenkomst. De opdracht is ‘Architectuur in de breedste zin van 
het woord’. Je kunt hiermee dus alle kanten op en het creatieve deel van je 
brein lekker aan de slag zetten. De redactie is weer heel benieuwd wat voor 
foto’s iedereen maakt voor dit thema. De mogelijkheden zijn heel divers. 
 
We hopen jullie ondanks alle omstandigheden allemaal snel weer te zien.  
 
Foto Online 1e editie 2020 
Johan de Vos 

Onlangs was de eerste 
editie van Foto Online 
voor 2020. Van onze club 
hebben Jan Klijnstra, Inge 
vd Meer, André Sprong, 
Inge Duijsens en Iris Harm 
foto’s ingeleverd ter 
beoordeling. 
 

De foto van Inge Duijsens scoorde van onze clubleden het beste. Zij heeft 
brons (23 punten) gehaald met haar foto van twee ruziënde haviksarenden. 
Ook de overige leden haalden met hun foto’s mooie scores. Voor de volledige 
uitslag (en de foto’s) zie: 
 
https://fotobond.nl/documents/483/Uitslag_FOL_2020_1e_editie.pdf 
 
 

Foto Online 1e editie 2020 
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Competitiestanden 

 
 
 
Werkgroep Architectuurfotografie 
Johan de Vos 
 

Vanaf volgend seizoen 
willen we starten met een 
nieuwe werkgroep Archi-
tectuurfotografie.  
 
Met deze werkgroep willen we 
leden inspireren om op stap te 
gaan en van elkaar te leren. 
Daarnaast willen we als 

werkgroep bijdragen aan de clubavonden met competitie thema’s en 
verdieping. 
 
Tot nu toe hebben naast mijzelf Jan Noordermeer en André Sprong zich 
aangemeld voor deze werkgroep. Geïnteresseerden kunnen zich bij mij (Johan) 
melden via app of mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competitiestanden 
1. André Sprong 

2. Leo van der Nat 

3. Johan de Vos 

Werkgroep Architectuurfotografie 
Johan de Vos, André Sprong en Jan 

Noordermeer. 

Wie heeft interesse? 



6 

 
Fotomaatje 
Ruud de Vreugd 
 
Stop jij met hard licht? 
  
Na bijna twee jaar eindelijk weer eens op vakantie. Koffers 
gepakt en natuurlijk gaan ook de fotospullen mee. Na een 
paar uur vliegen komen we aan op de Canarische eilanden. 
Volop zon, blauwe luchten. Heel aangenaam allemaal. Foto’s 
maken? Vergeet het maar. Wat zullen ze op de fotoclub wel 
niet zeggen met dat knalharde licht. Ik word vast spijkerhard 
afgemaakt… 
  
Maar is dat harde licht nu echt rampzalig? Nou dat hoeft helemaal niet. Je moet 
je er alleen van bewust zijn. Je kunt er ook gebruik van maken of je beperken. 
Het gaat erom dat je weet wat en wanneer je fotografeert. Laat ik mijn 
ervaringen maar eens delen. 
  

De gouden uurtjes 
De laagstaande zon net na 
zonsopgang en net voor 
zonsondergang leveren natuurlijk 
altijd mooi licht. Dat betekent wel 
dat je er speciaal op uit moet. In 
de zuidelijkste streken duurt deze 
periode ook maar kort. Vooraf 
moet je al weten wat je wilt gaan 
doen. Ik vind het lastig.  
 
Meestal valt het samen met 

ontbijt of diner of past het niet in de plannen van je gezelschap. Heb je wel de 
mogelijkheid buit deze dan uit. Overigens is het voor landschappen de enige 
optie. Daar is hard licht echt niet bruikbaar. Een landschap moet het hebben 
van verzadigde kleuren en lange schaduwen. Ook een bewolkte dag is hiervoor 
niet ideaal. 
  
Schaduw verzachten  
Je kent ze vast wel die onhandige 5 in 1 schermen die je kan ombouwen tot 
diffuser of reflector. Ik moet de fotograaf nog vinden die zo’n kreng mee neemt 
op vakantie. Ze werken wel, zeker bij het fotograferen van objecten of 
personen.  
Zonder gaat echter ook prima; zoek een plek in de schaduw, onder bomen of 
gebruik een muur als reflector. Het gaat erom dat je de harde schaduw oplicht 
of verzacht, daarmee compenseer je het harde licht. Ook flitslicht werkt prima 
zelfs met de ingebouwde flitser. De truc is het flitslicht niet te laten 
overheersen. Flitscompensatie met een stop onderbelichten geeft de beste 
resultaten. High speed flash zorgt dat je ook met snelle sluitertijden kunt 
werken. Het proberen waard! 
  
Omzetten naar zwart wit  
Omzetten naar zwart wit is ook een optie. Natuurlijk is niet alles hier geschikt 
voor. Straatfotografie doet het prima en ook architectuur zal goed werken. Het 

Fotomaatje 
Maandelijkse column van Ruud de 

Vreugd. 

De inhoud van deze column is de 

mening van de auteur en 

vertegenwoordigt niet per se de 

visie van fotoclub Diafragma 
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harde licht levert een hoog contrast op dat iets extra geeft aan het beeld. Kijk 
maar eens naar de foto’s van Peter Willemse. (IG: @peterwillemse) 
  
Het harde licht kan je natuurlijk ook gewoon gebruiken. Vooral felle kleuren 
doen het in hard licht prima. Denk maar eens aan de foto’s uit Cuba met de 
felgekleurde huizen en de oldtimers.  
 
Kortom, ook met hard licht zijn er nog mogelijkheden genoeg. Zoek het ook 
eens in de details. Iets wat de toerist nog weleens over het hoofd ziet. Bedenk 
dan dat dichtbij en macro opnames juist gedijen bij hard licht met flinke 
schaduwen. Het scheelt in ieder geval vroeg opstaan of de nodige irritatie bij 
je reisgenoten...  
 
Fijne (foto)vakantie! 
  

  

  

 

Ontdek je plekje 
Iris Harm 
 
Landshaftspark 
 

 
 
Het landschaftspark in Duisburg is geen normaal park, maar 
ongeveer 180 hectare van oude, buiten gebruik geraakte 
industrie. Oude fabriekshallen, hoogovens en een gasometer 
die door de tand des tijds in verval zijn geraakt en langzaam 
overgenomen worden door de natuur. 
 

Fotomaatje 

Ontdek je plekje 
Maandelijkse column van Iris Harm. 

Ken je een leuke locatie die je 

graag wilt delen met de leden van 

onze club, meld dit dan bij Iris 

Harm. 
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Het hoogovencomplex werd in 1902 door de “Rheinische Stahlwerke zu 
Meiderich bei Ruhrort” gebouwd en werd later overgenomen door de Thyssen-
groep. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte het zwaar beschadigd, maar 
het werd in de jaren 50 weer opgebouwd. In 1985 waren de hoogovens van 
het complex te klein geworden om nog rendabel te zijn en werd het complex 
gesloten. Tussen 1991 en 2002 werd het terrein als openbaar park ingericht. 
Het groen van de natuur en het roestige staal van de langzaam in verval 
rakende gebouwen zijn een bijzondere combinatie. 
 
De vele roestige buizen, kranen, 
radartjes, wieltjes, schoorstenen 
en machines zijn een middag of 
zelfs een hele dag struinen zeker 
waard en het is bijzonder om te 
zien hoe de natuur haar terrein 
langzaam terug claimt. Overal 
groeien bomen en struiken op de 
oude rails, op de muren, tussen 
en zelfs in de gebouwen. 
Bovendien is op een aantal 
plekken meer groen aangeplant in creatieve tuintjes, zoals in een aantal van 
de ertsopslag-vakken. 
 

Het park is een prima plek om te 
fotograferen. Op veel plaatsen in 
de verschillende oude, vervallen 
gebouwen zijn onverwachte 
kleurrijke details, die het goed 
doen op de foto. ‘s Avonds is het 
Landschaftspark prachtig verlicht 
met gekleurde lampen, met name 
de gebouwen van de voormalige 
staalfabriek. Perfect om nog eens 
wat te oefenen met fotograferen 

met lange sluitertijden. Daarnaast is het ook een leuke plek om eens een model 
of bruidspaar te fotograferen en ook met een glazen bol zijn leuke effecten te 
bereiken.  
 
Landschaftspark Duisburg-Nord is 
altijd open en gratis toegankelijk. 
Zodra het donker wordt gaat de 
verlichting vanzelf aan, maar 
doordeweeks is de verlichting wat 
beperkter dan in het weekend.  
 
 
 
 
 
 
Parkeren kan tegenover de hoofdingang aan Emscherstrasse 71 in Duisburg-
Meiderich. Hier zijn 1600 gratis parkeerplaatsen.  
Het bezoekerscentrum vind je meteen bij de ingang van het Landschaftspark 
en is door de weeks open van 9.00 tot 18.00 uur en in het weekend van 11.00 
tot 18.00 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. 
 

Activiteitenagenda 
Vanwege de huidige Corona pandemie is er deze maand geen 
activiteitenagenda beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Redactie 
Johan de Vos 
Iris Harm 
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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