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Hier is het tweede jaarboek van 

"fotokring FLITS" 

Jeetje, wat een werk zeg! Ik dacht: 
"de verslagen zijn er, even wat foto's 
erbij zoeken en ...... KLAAR!!II 
Nou, niets bleek minder waar. 
Samen met Ria ben ik er toch nog 
geruime tijd mee zoet geweest. Maar 
het was wel leuk! 

In dit jaarboek willen we een 
impressie geven van dat waar we het 
afgelopen seizoen mee bezig zijn 
geweest, geïllustreerd met 

(natuurlijk) ........ foto S. 
En daarmee hopen we dat ook dit 
jaarboek (net als het vorige van Elly) 
een 'bewaarboek' is geworden. 

HOOFDSPONSOR 

VAN DER BREGGEN 
FOTOGRAFIE 

Dorpsstraat 1 7 
3931 ED Woudenberg 

tel. 033-2861715 

"Fotokring FLITS" mocht zich het 
afgelopen seizoen verheugen op een 
hoop nieuwe leden (zoveel zelfs dat 
ik een groot voorstander ben van het 
invoeren van naamkaartjes). 

11 • • • ?" 
.... Wie IS Wie. 

Donateur: 

BALOU 

Maar goed, terugkijkend op het 
afgelopen "FLITS" seizoen kan ik 
niet anders zeggen dan dat het een 
geslaagd en vooralleuk seizoen was. 
Ik kijk uit naar het volgende!!!! 

oord van dank .............. . 

Erwin Lam 

enthousiasteling en hoofdsponsor van 

"FLITS" 
En verder natuurlijk aan de 
adverteerders: 

Optiek EKELMANS 

Bestaria DE HEUVELRUG 

FLORA bloemen en planten 

Reisbureau TOERKOOP HOLLIDA Y FEELING 

Bloembinderij MICHEL 

Slijterij ANDRIES MINNEN 

Bakkerij VAN DEN POL 

HUBO Wagensveld 

Makelaardij WOUDENBERG 

Ria & Edwin 
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Onze eerste avond bij Erwin gaat gelijk goed van start; Marja is jarig 
vandaag en daarom worden wij getrakteerd op koffie en gebak. Lekker. 
Marja: "van harte, namens ons allemaal". 

Maar nu over tot de orde van de dag. 
Erwin heeft de web-site aangepast c.q. geactualiseerd. In vogelvlucht laat 
Erwin ons zien wat er allemaal op staat; alle leden, alle adverteerders, 
onze jaarlijkse planning en ons nieuwe wedstrijdthema: oogverblindend. 
Deze laatste moet nog wel worden voorzien van een voorbeeldfoto. 
Maartje gaat deze verzorgen. Zal wel weer iets met een koe zijn. 
Erwin wijst de nieuwe leden op de mogelijkheid om hun foto's op de site te 
laten plaatsen, volgens Hans gaat dit lukken. Vervanging van de oude 
foto's is misschien ook wel leuk. 
Suggesties voor de web site? 
• Een gastenboek. 
• Een teller, zodat we kunnen zien hoe vaak de site bezocht wordt. 
We gaan het hier eens in "de Camp" over hebben. Maar vooralsnog ziet de 
site er gewoon goed uit, dus neem eens een kijkje op: http://.flits.wolweb.nl 
Ook is "FLITS" terug te vinden op de internetpagina van Woudenberg, op 
www.033-woudenberg.pagina.nl Aan reclame geen gebrek dus! 

Tot slot biedtErwin aan om in onze aanwezigheid de website aan te 
passen, zodat wij eens kunnen zien hoe dat in zijn werk gaat. Een leuk 
idee voor een SOP? De leden zijn enthousiast!!! 
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Vanavond gaan we het hebben over brandpunten; wat zijn dat, wat doen 
ze? 
Maar voor we verder gaan wil Erwin eerst even ons geheugen opfrissen. 
Scherptediepte is? Het gebied dat scherp lijkt op de foto, 

dat is 1/3 voor het hoofdonderwerp en 
2/3 erachter. 

Waardoor wordt dit bepaald? Door het brandpunt van je lens en 
door het gekozen diafragma. 

(Maartje weet dit! Jawel, ze heeft wel wat geleerd vorig jaar!) 

Even wat brandpuntfeiten: 
• Elke brandpunt heeft zijn eigen scherptediepte, bij een gegeven 

diafragma. Dit is onveranderlijk en voor elke lens (met gelijk 
brandpunt) hetzelfde. Op oudere lenzen kun je zien hoeveel 
scherptediepte je hebt bij een bepaald diafragma en een bepaald 
brandpunt. Op de tegenwoordige (zoom-)lenzen is dit vaak (helaas) 
niet meer terug te vinden. 

• Met het brandpunt bepaal je de hoek waaronder je fotografeert; met 
een groothoek lens fotografeer je onder een grote hoek, met een 
telelens fotografeer je onder een kleine hoek. 

• Door in te zoomen op je onderwerp verandert de afstand tot je 
onderwerp niet, maar verander je de hoek. Hoe langer je brandpunt, 
hoe kleiner de hoek wordt waaronder je fotografeert. 

• Je brandpunt is bepalend voor je scherptediepte. 
• Je brandpunt is bepalend voor de "uitsnede" van je foto; wat wil je er 

op hebben! 
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Vrijwel iedereen fotografeert tegenwoordig met een zoomlens. "Dan kun 
je het onderwerp zo mooi dichtbij halen", zeggen de mensen dan, aldus 
Erwin . Niets is minder waar. Volgens hem zit er geen kabouter in je lens 
die op commando naar buiten rent, je onderwerp bij kop en kont pakt en 
het naar de camera toesleurt. (Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen 
dat hier al wel aan gewerkt werd, maar dat dit proces nu stagneert nu het 
dwergwerpen door de VN verboden is.) 

VolgensErwin verdiend iedere foto zijn eigen brandpunt. Je moet dus niet 
alleen maar in- of uitzoomen op een onderwerp, je moet lopen! Alleen zo 
kun je komen tot een goede foto; één met de gewenste scherptediepte en 
een goede uitsnede. 
Wederom worden wij gedwongen om na te denken voor we een foto 
maken; 
• Wat is je hoofdonderwerp? 
• Hoeveel scherptediepte wil je? 
• Met welk diafragma bereik je dit? 
• Bij welk brandpunt? 

Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen, dan pas je je sluitertijd hier 
op aan . En dan pas maak je de foto . 
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Soms is het moeilijk om de afstand tot je onderwerp te schatten of na te 
meten. De meeste CANON camera's schieten je hierbij te hulp. Bovenop 
zit een knop die je op "depth" kunt zetten. Nu doe je het volgende: 
1. Richt op het voorste punt dat je scherp wilt hebben en druk de 

ontspanknop half in. Je toestel bepaald nu de afstand tot dit 
onderwerp. Laat de ontspanknop los. 

2. Richt nu het toestel op het achterste onderwerp dat je scherp wilt 
hebben en druk de ontspanknop half in. De camera bepaald nu de 
afstand tot het achterste onderwerp. Laat de ontspanknop los. 

3. Als je de ontspanknop voor de derde keer half indrukt, dan stelt de 
camera scherp op 1/3 vanaf het voorste punt en 2/3 voor het achterste 
punt. Dan heb je dus precies de scherptediepte die je wilt hebben. En, 
de camera geeft ook nog aan welke sluitertijd en diafragma je moet 
gebruiken. Handig hé! 

Alweer zo'n gouden tip van Erwin. 

Nog een paar tips: 
• Gebruik voor portretfoto's bij voorkeur een 135mm of een lSOmm lens 

met een groot diafragma, voor zo min mogelijk scherptediepte. 
• Gebruik voor landschapsfoto's een groothoeklens en een klein 

diafragma, voor zoveel mogelijk scherptediepte. 
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Als laatste gaan we de foto's bekijken die we hebben gemaakt aan de 
hand van de opdracht van Erwin. De foto's van Elly en Edwin zijn niet 
gelukt, de afstand van hun onderwerp tot hun achtergrond is te klein om 
een duidelijk verschil waar te kunnen nemen. 

De foto's van Hans en Yvonne daarentegen zijn goed gelukt. Beiden 
hebben zich wederom uitgeleefd in de beeldentuin in Wijk bij Duurstede 
en hebben foto's gemaakt van een beeld, ieder een ander beeld, waarbij 
zij elke keer het beeld van onder tot boven op de foto hebben gezet, bij 
elke opname hun brandpunt hebben verandert en bij elk brandpunt 2 
foto's hebben gemaakt, één met een groot diafragma en één met een 
klein diafragma. Op deze foto's is goed te zien hoe de scherptediepte 
verandert bij de diverse brandpunten en de verschillende diafragma's. 
Verder kunnen we aan de hand van deze foto's goed zien dat hoe verder 
het onderwerp van ons af staat, hoe groter de scherptediepte wordt. 
Al met al een, althans voor Hans en Yvonne, geslaagde opdracht. 

Het was een avond met een hoop ingewikkelde lesstof, maar Erwin 
verzekert ons dat we hier nog regelmatig op terug zullen komen en dat we 
het gaandeweg wel zu llen gaan begrijpen. 
Volgens mij schat hij ons te hoog in, maar goed, we zullen zien . 
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En ja hoor de hele week was het 
stralend weer en juist die dag was 
er ... regen. Toch nog maar een 
telefoontje naar Elly, gaat het SOP 
dagje met dit weer wel door? Elly had 
de koffie al gezet, dus eerst maar naar 
haar huis om te overleggen. 

Welk alternatief? 

Omdat het thema "herfst" veel meer 
mogelijkheden biedt dan het buiten 
gebeuren was het tuincentrum ' het 
Vaarderhoogt' een leuk en droog 
alternatief. Maartje kende het centrum 
ook en reageerde enthousiast op ons 
voorstel. Het leuke vond ik dat we met 
elkaar de expositie ruimte konden 
bekijken. Je kunt je n.l. laten 
inschrijven om te exposeren. We 
hebben natuurlijk meteen de koe bij de 
horens gevat en ons als club 
ingeschreven; we zijn in september/ 
oktober 2004 aan de beurt. 

Harm Heinen de mede eigenaar van 
het tu incentrum maakte ons attent op 
de heksenkring(die stond daar n.a.v. 
het afgelopen herfstweekend); drie 
heksen met een grote pompoen in het 
midden, of we daar een foto van wilde 
maken, wie weet kon er wel een poster 
van gemaakt worden .. . 

Nu dat was niet aan dovemansoren 
gezegd, er werd zelfs een grote trap 
voor ons gehaald zodat we van elk 

En verder? 

Het watersproeiertje aan de tas van 
Elly trok bekijks. Hans vond het buiten 
gebeuren veel interessanter. Na afloop 
in het inpandige restaurantje, uitgerust 
en wat gegeten en gedronken. We 
waren het met elkaar eens: het was 
een geslaagde dag. 

Yvonne 

Fotokring "FLITS" is sponsored by FOTO VAN DER BREGGEN 8 



Clubavond "FLITS" JO oktober 2002 

Het maken van passe-partouts 

Elly geeft een duidelijke uiteenzetting en toelichting met betrekking tot materialen en werkwijze. Het 
is niet eenvoudig dit net zo helder op papier weer te geven. 
Daarom in de vorm van enkele punten: 

• Er zijn verschillende materialen waarvan je goed passe-partouts kunt maken, o.a.: 
-fotokarton: aan twee kanten èn door en door gekleurd. 
-ribbelkarton: een kant geribbeld, een kant glad. 
-karton met linnenstructuur (in goed gesorteerde winkels) 
-karton met perkament (in goed gesorteerde winkels) 

• Andere materialen om te gebruiken bij het maken van een passe-partout en het inlijsten: 
-folie (wel kwetsbaar) 
- lapjes stof, bijvoorbeeld dunne sjaaltjes werken het beste. Hierbij moet dan wel de te gebruiken 
lijst ruimte hebben zodat de passe-partout er goed in past. 
Hiertoe kun je wat extra lagen snijden I aanbrengen zodat het meer diepte krijgt, 
anders wordt het zo geplet. 

• Inkaderen in passe-partout: het veelal schuiven met restjes karton en gewoon uitproberen. Het is 
ook een kwestie van persoonlijke smaak! 
Het passe-partout kan in een hoek van 45° of 90° gesneden worden, afhankelijk van de passe
partout snijder waar mee gewerkt wordt. 

• Foto, passe-partout en lijst zijn altijd een combinatie. 
Zo kan het zelfs zijn dat je, zoals Elly overweegt voor de fotowedstrijd, een lijst koopt die ze heeft 
gezien en de foto en de passe-partout daarop aanpast! 
Ook bij de wedstrijd 'oogverblindend' wordt gekeken naar de creativiteit en de presentatie. Je 
hoeft het niet mooi in te lijsten maar er zijn wel punten mee te verdienen. De keus is aan een ieder 
voor zich ... 

• Werkwijze. 
Eerst de foto opplakken: omtrek foto op karton tekenen (met potlood om de foto heen) en met 
lijmpistoollijnen lijm op het karton aanbrengen (in het afgetekende stuk voor de foto). Ongeveer 
1 Yz à 2 cm. ruimte tussen de lijnen aanhouden. 
Plat, strak aanbrengen. Eventuele luchtbelletjes 'pletten'. Dus voordat je begint moet het papier 
schoon zijn, stofjes en alles van je papier afl 
Opplakken van de foto: aan één zijde beginnen en al wrijvend van de ene naar de andere kant 
werken. Voor het aandrukken kun je goed een micro-vezel doekje gebruiken (niet te lang, dat kan 
eventueel de bovenlaag aantasten). 
Bij het maken van de passe-partout ga je er van uit dat de zijkanten dezelfde maat hebben en de 
onderkant groter is dan de bovenkant. 

Tot zover mijn eerste verslag. Hopelijk heb je er wat aan en anders zul je toch echt bij Elly moeten 
aankloppen voor nadere uitleg want zij is de expert in het maken van passe-partouts!! 
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ïeenkomst bï Erwin o 31 oktober 2002 

Allereerst neemtErwin ons mee naar de computer. Hij heeft de website 
geactualiseerd en de teller geplaatst. Leuk, kunnen we zien hoe vaak onze 
website, http://flits.wolweb.nl , wordt bezocht. 

Voor een ieders duidelijkheid neemt Erwin de wedstrijdbepalingen nog 
eens met ons door. 

• De jury bestaat uit Erwin en Marja. 
• Alle leden mogen maximaal 3 foto's inleveren voor de wedstrijd. 
• Op deze foto's wordt niet vermeld van wie ze zijn. 
• Het is niet de bedoeling dat de leden van tevoren hun foto's aan de 

juryleden laten zien. 
• De afmeting van de foto moet op de "20-lijn" zitten, minimaal 1 zijde 

van de foto is dus 20 centimeter lang. (bv. 20 x 20 of 20 x 30). 
• In het totaal kun je met je foto 30 punten verdienen; 

10 punten voor de techniek 
10 punten voor de presentatie 
10 punten voor de creativiteit 

• Er zijn 3 prijzen te winnen, een eerste, tweede en derde prijs. 
• Ieder lid kan maar één prijs winnen, je kunt dus niet 1 e, 2e en 3e 

worden. 
• Iedere ingeleverde foto wordt door de jury voorzien van een certificaat 

met daarop de puntentelling en een begeleidend schrijven. 
• Degene die de eerste prijs heeft gewonnen, krijgt de felbegeerde 

wisselbeker voor 1 jaar in zijn bezit. En wie wil dat nou niet!!! 
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Erwin heeft een cursus digitale fotografie ontwikkeld, die hij wel aan ons 
wil presenteren. Dit neemt waarschijnlijk 4 á 5 avonden in beslag en is 
dus niet in te passen in ons huidige programma. Misschien volgend jaar? 
Nou, de aanwezigen hebben wel interesse! Plannen maar dus!!! 

In oktober zijn een aantal van de leden wezen "soppen" (SOP = samen op 
pad). Het thema was paddestoelen, maar omdat het, zoals altijd als wij 
een SOP plannen, regende, zijn ze uitgeweken naar een tuincentrum. 
Vanavond laten ze hun foto's zien en worden ze besproken. 

Maartje vraagt zich af waarom haar foto toch zo onscherp is. Het blijkt dat 
ze de foto heeft genomen met een sluitertijd van 1/6 seconde. Dat kan 
wel, maar niet zonder statief. Doe je dit wel, dan wordt de foto onscherp 
omdat hij bewogen is. 

Hiermee komen we op de vraag; wanneer gebruik je een statief? 
Erwin vertelt: je gebruikt een statief wanneer je sluitertijd langer is dan 1 
gedeeld door je brandpunt. 
Dus; als je met een 35 mm lens fotografeert ligt die grens bij 1/35. 
Gebruik je een 80 mm lens, dan ligt die grens bij 1/80. Natuurlijk zijn dit 
richtlijnen en verschilt het per persoon hoe vast je hand is. 
Daarnaast zijn er hulpmiddelen verkrijgbaar, de zogenaamde Image 
Stabiliser (l.S.), die de stabiliteit van je lens vergroten, waardoor je dus 
langer zonder statief kunt fotograferen. 
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Bij een aantal andere foto's wordt aangegeven dat men niet tevreden is 
over de belichting of de compositie. 
Erwin geeft aan dat je zonder de juiste apparatuur ook niet altijd het 
gewenste effect kunt bereiken. Direct flitslicht zorgt vaak voor een 
onnatuurlijke belichting, maar dit is soms wel te verhelpen met een aantal 
eenvoudige hulpmiddelen, zoals indirect flitsen met behulp van een ? (hoe 
heet zo'n ding Erwin?) (Een reflectiebord, Edwin) die het licht weerkaatst, 
zodat het wel op je onderwerp valt maar niet rechtstreeks, of door gebruik 
te maken van aanwezige clubleden die achter of naast het onderwerp 
kunnen flitsen op het moment dat jij de foto maakt. 

T.a.v. de compositie; wat wil je op de foto hebben en wat niet. Erwin 
hanteert de vuistregel dat alles wat niets bijdraagt aan je onderwerp 
kun je weglaten op de foto. Voeg dus geen dingen toe die niets met het 
onderwerp te maken hebben. 
En ja, je kunt in zo'n tuincentrum natuurlijk niet alles gaan verplaatsen om 
de voor jou ideale situatie te creëren. Dus ben je gebonden aan de 
opstelling die door anderen is gemaakt en daardoor word je beperkt in de 
mogelijkheden tot het maken van een foto zoals jij dat zou willen. 

Andere dingen die vanavond, natuurlijk, de revue passeren zijn begrippen 
als scherptediepte en brandpunten. Maar voor uitleg hierover verwijs ik de 
lezer naar het vorige verslag, daarin komen deze begrippen uitgebreid aan 
de orde. 
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ijeenkomst bij Erwin o 

Na enkele mededelingen gaan we van start met ons onderwerp van 
vanavond: 

Wanneer flits je? Als je onvoldoende licht hebt om een foto te kunnen 
maken. Nu hebben de meeste camera's een automatische flits, dus dat is 
geen probleem. Wat wel een probleem is, is dat de meeste camera's een 
volledige lichtmeting verrichten en vervolgens het kleinst mogelijke 
diafragma kiest. 
Dan kun je mooi je foto maken ...... en zie je dat 'ie geflitst is. En dat is vaak 
niet zo mooi. 

Om te zorgen dat er licht op je negatief valt, wat je nodig hebt om een 
foto te kunnen maken, gaat je sluiter open en dicht. 
Is de sluiter open dan valt er licht op je foto. 
Is de sluiter dicht, dan niet. Nou, eenvoudiger kan het niet. Zou je 
denken. Maar ..... er zijn twee soorten sluiters: 
• een spleet-sluiter en 
• een centraal-sluiter 
De eerste doet "hup, hup, hup" en de tweede "klik, klak". Ja, ja ... dit 
verdient enige toelichting. 

Als je afdrukt 'met' een spleet-sluiter gaat de (rechthoekige) opening in 3 
stappen open en weer dicht; 
stap 1: Het eerste gordijn gaat omlaag (van boven naar beneden). De 

sluiter is nu open. 
stap 2: Zodra het eerste gordijn beneden is, valt er een tweede 

gordijn naar beneden. Zodra het tweede gordijn beneden is, is 
de sluiter weer dicht. 

stap 3: Het eerste en het tweede gordijn gaan tegelijkertijd weer naar 
boven. De sluiter blijft gesloten. 

Als je een toestel hebt met een centraal-sluiter, dan gaat je (ronde) sluiter 
in 1 keer open en in 1 keer dicht. 

Voordeel van een centraal-sluiter is dat je altijd kunt flitsen, ook met een 
snelle sluitertijd nog kunt flitsen. 
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Het nadeel van camera's met een spleet-sluiter is dat 1/125 je hoogst 
haalbare sluitertijd is (al zijn er uitzonderingen), omdat als je voor een 
nog snellere sluitertijd kiest, het tweede gordijn al valt, als het eerste 
gordijn nog niet helemaal beneden is, waardoor dus maar de helft van je 
negatief belicht wordt. Doordat het tweede gordijn al op weg is, terwijl de 
eerste daar nog niet is, heb je geen volledige opening van de sluiter. 

Nadeel voor ons is dat al onze reflexcamera's zijn uitgerust met een 
spleet-sluiter, dus voor ons geldt: 

Boven de 1/125 heeft flitsen geen zin meer. 

Flitslicht is erg gericht licht; het komt vanaf 1 punt. Dit in tegenstelling 
tot omgevingslicht, dat van alle kanten kan komen. 

Een "eenvoudige" rekensom leert ons het volgende: 
Stel je fotografeert van dichtbij, met flits, een vierkant vlak van 1 meter 
bij 1 meter. Zie tekening 1. Het onderwerp krijgt nu de maximaal 
mogelijke hoeveelheid flits-licht. 

Tekening 1: 

Maar, als je nu iets achteruit gaat en de afstand van je camera tot je 
onderwerp verdubbelt, dan krijgt je onderwerp nog maar een kwart van 
het (flits- )licht dat het eerst kreeg. De intensiteit van het licht loopt terug 
met factor 4 op het moment dat de je afstand verdubbelt. Zie tekening 2. 

Tekening 2: 

D 

Als je de sluitertijd of het diafragma nu niet verandert, wordt het 
onderwerp 2 stops onderbelicht. Kleine veranderingen in afstand, zijn dus 
van grote invloed op de lichtsterkte als je werkt met flitslicht. 

Fotokring "FLITS" is sponsored by FOTO VAN DER BREGGEN 14 



• Als je onvoldoende licht hebt om een foto te kunnen maken. 
• Op het moment dat je sluitertijd zo lang wordt dat je niet meer uit de 

hand kunt fotograferen (en een statief zou moeten gebruiken om nog 
voldoende licht te krijgen om je foto te kunnen maken). 

Je kunt in deze situaties gebruiken maken van het (weinige) omgevings 
licht en van een flits. 

Je belichting wordt bepaald door: - de sluitertijd 
- het diafragma 

In je camera zit een ingebouwde belichtingsmeter. Op het moment dat je 
de camera op "automatisch" zet en op een onderwerp richt, dan verricht 
de camera een volledige lichtmeting en bepaald de sluitertijd en het 
diafragma waarbij het mogelijk is om de foto te kunnen maken. 
Maar deze meting wordt beïnvloed door het wel of niet aanwezig zijn c.q. 
gebruik maken van een flits. 
De flitser en de camera communiceren met elkaar; de flitser meet de 
hoeveelheid licht die terugkomt en geeft aan de camera door hoeveel licht 
hij af kan geven en welke sluitertijd en diafragma de camera moet 
instellen om de foto, met flits, te kunnen maken. Bijvoorbeeld: 

Eerste meting, zonder flits, op het onderwerp geeft aan dat je de foto kunt maken bij een 
sluitertijd van 1/30 en een diafragma 4. 
Een tweede meting, met flits, geeft aan dat je het onderwerp kunt fotograferen met een 
sluitertijd van 1/60 en een diafragma 16. 

Gebruik maken van een flits is dus van invloed op je sluitertijd en het 
diafragma. 
Hoe groter je diafragma en hoe langer je sluitertijd, hoe meer achtergrond 
je op je foto krijgt als je flitst. Want, hoe meer licht, hoe meer 
kleurverzadiging. Hoe meer kleurverzadiging, hoe meer "invulling" je foto 
krijgt. 

Nou, voor vanavond stoppen we er (gelukkig) mee. Mijn hoofd duizelt van 
al die getallen. Maar we zijn nog lang niet klaar, dus; wordt vervolgd. 
Volgende keer als Erwin ons laat kiezen tussen de lange en de korte 
versie ... kies ik voor de korte. Want die is vast ook een stuk eenvoudiger. 
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Onze spreker van vanavond is Elly! Zij gaat ons iets vertellen over het werken met filters. 
Elly laat haar woorden vergezelt gaan van het tonen en demonstreren van alles. 
Een groot nadeel is dat dit niet op papier is over te brengen! 
Tel daarbij op dat ik nog niet zo thuis ben in de fotografie(termen) en je hebt een verslag dat 
nogal een opsomming van kreten is. Sorry, als je na het lezen te veel 'gaten' in het verhaal 
hebt, vraag dan ofElly je daar nog een beetje in wil bijpraten ... 

past op elke camera 
er passen maximaal3 filters in de houder 
filters zijn erg duur 
afhankelijk van de doorsnee van je lens koop je een losse ring, deze schroefje er op en 
dan schuif je de houder op de ring. 

'Filtersoorte 

parallelfilter- bij tegenlicht (bijvoorbeeld bij avond- of nachtopnames) 
Voorbeeld: foto van Elly 'zon door raam' die ze heeft ingeleverd voor de wedstrijd. 
gradual filter - een donkere en een lichtere helft 
of sepia-filter 
bij zwart/wit: geel filter • blauwe lucht wordt iets donkerder 

oranje filter • wordt het harder 
rood filter • wordt het bijna 'nacht' fotografie 

- soft-focus filter- 3 verschillende drearnfilters 
• krijg je een onscherp effect of een nostalgisch effect. 

'Lenzen 

mul ti mirage lens • krijg je een effect waarbij er naast het middenvlak nog 
bijvoorbeeld 7 vlakjes komen. 
Met de adapter kun je tot bijvoorbeeld max. ?lenzen gebruiken. 
Je hebt wel iets lichtverlies maar geen scherpteverlies. 
Minimaal 400 asa; 800 asa is ook goed te doen. 
En bij voorkeur op statief. 
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Normale Opname 

Opname met oranje filter 
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pre shapes: kun je ook zelfmaken van zwart karton. 
Bijvoorbeeld ponsjes gebruiken die je ook voor het maken van kaarten gebruikt. 

Bij macro-fotografie: macro-lens gebruiken en altijd op statief. 
Dan kun je heel dichtbij je onderwerp fotograferen. 
Macro-lens+ setje (3) tussenringen. Deze kun je tussen elke willekeurige lens zetten. 

Hoekzoeker: dan kun je om een hoekje fotograferen. 
(we hebben even om een hoekje gekeken!!). 
In de kromming zit een spiegel, dan hoef je bijvoorbeeld niet op de grond te gaan liggen. Op 
de grootste stand is het heel goed te gebruiken bij macro-fotografie. 
Je moet niet vergeten zowel de hoekzoeker scherp te stellen alsook gewoon de foto scherp te 
stellen. 

Reflectiescherm: bijvoorbeeld goudkleurig • warmer effect 
zilverkleurig • kouder effect 

Kost± 17,=, kleine maat, doorsnede 25 à 30 cm. 
Je kunt het ook zelf maken: folie kreukelen, matte kant naar buiten en de glimmende 
kant opplakken. 

Statief met losse pistoolgreep. 
Heel handig, dan kun je alle kanten op bewegen. 

Touwstatief: eigen ontwerp van Elly. 
Kun je zelf maken van een camerahandvat en nylondraad. 
Handig voor op reis. Nieuwsgierig? Interesse? Vraag Elly naar de werkbeschrijving. 

Nog een eigen ontwerp van Elly: het plastic windscherm. 
Vooral bij macro-fotografie erg nuttig. 
Nieuwsgierig? Interesse? Vraag Elly naar de werkbeschrijving. 

Nou Elly, het was een hartstikke interessante en leuke avond. 
We hebben echt genoten van alle informatie en vooral ook vanjouw slimme alternatieven 
voor dure professionele zaken!!! 

Het was flitsend! 
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Mistfilter 

Roodfilter & gradual blue Bl 
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Dinsdag 28 januari 2003 De Woudenber2er Woudenberg 

Maartje Rooke wint fotowedstrijd Fotokring FLITS 

WOUDENBERG - Afgelopen 
donderdag werd de uitslag bekend 
gemaakt van de jaarlijkse fotowedstrijd 
van Fotokring FLITS. De kwaliteit van 
het ingeleverde werk was hoog. Maartje 
Rooke sleepte uiteindelijk de eerste prijs 
in de wacht. 

De wedstrijd had ditjaar als thema 
"Oogverblindend". Dit thema was door de 
leden zelf uitgekozen en is treffend in 
beeld gebracht. 
De jury bestond uit Marja en Erwin Lam 
van Foto van der Breggen, de 
hoofdsponsor van Fotokring FLITS. Uit de 
dertig inzendingen koos de jury een 
opname van Maartje Rooke als beste. 
Deze foto van een opkomende zon 
gefotografeerd door een glazen 
bloemenvaas met daarin één enkele 
bloemensteel sprong er met name uit door 
het mooie tegenlicht en de prachtige 
combinatie van lijst en passe-partout. 

Eervolle vermeldingen 

Door de hoge kwaliteit eindigden er twee 
foto's op de tweede plaats met een gelijk 
punten aantal. Ook op de derde plaats 
eindigden twee foto's met evenveel punten. 

Alle foto's werden voorzien van een 
juryrapport met daarin vermeld de 
behaalde punten. 
Onder het genot van een hapje en een 
drankje ontving Maartje uit handen van 
Erwin Lam bloemen en de wisseltrofee, 
beschikbaar gesteld door Foto van der 
Breggen, die zij een jaar lang in haar bezit 
mag houden. 

Elly Mol, medeoprichtster van Fotokring 
FLITS, had niet alleen bloemen voor de 
terechte winnares. Want met de tevens 
door de jury toegekende eervolle 
vermeldingen bleken alle leden in de 
prijzen gevallen te zijn. Zij ontvingen uit 
handen van Elly Mol een film uit het door 
Fotokring FLITS beschikbaar gestelde 
film pakket. 
De jury werd bedankt en er werd nog lang 
nagepraat over de resultaten. Een boeiende 
en leerzame avond waar de leden nog lang 
op terug zullen kijken. 
Vanaf volgende week hangen alle 
prijswinnaars bij Foto van der Breggen in 
de etalage. 
V oor meer informatie over Fotokring 
FLITS kunt u terecht op 
http://flits.wolweb.nl of bij Foto van der 
Breggen waar een informatiefolder voor u 
klaar ligt of bij Elly Mol 033-2864251. 
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Eerste prijs 

Moortje Rooke 
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Tweede prijzen 

EllyMol 

Yvonne v/d Dikkenberg 
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Derde prijzen 

Ria Rooke 

Edwin Visser 
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MOOIWEER 
DAT BELOOFT WAT!!! 

ZONDAG 16 FEBRUARI 2003. 

Een SOP door karakteristiek Woudenberg want 
de burgermeester wil nog wel één of meer foto's 
van Woudenberg. 
Om 12.00 uur verzamelen we bij Jannie waar we 
onthaald worden met koffie en appelgebak met 
slagroom. Heerlijk, eerst wat kletsen en dan op 
pad onder een stralend blauwe hemel!!!!! Dat is 
uniek voor een SOP want tot nu toe viel deze 
nogal eens letterlijk in het water. 

Maartje en Edwin gaan voor zwart/wit, Guus 
heeft een film voor kleur die alles aan kan, Jannie 
kan zo wie zo alles aan met het aantal films die ze 
bij zich heeft en Ria en Elly hebben een 
"normale" film in hun apparaat gestopt. 

Ge zessen op stap via de "Parklaanvijver", waar 
driftig wordt gesproken over diafragma's en zo, 
naar het gemeentehuis. Een gewild object dat van 
alle kanten wordt bekeken en vastgelegd waarbij 
niet wordt geschroomd om uiteraard door de 
knieën, door de bosjes en zelfs liggend op straat 
een juist standpunt te kiezen. 

De Poort biedt ook een aantal interessante 
situaties en omdat het zondag is, is het lekker 
rustig op straat. Toch valt het niet mee om een 
mooie foto te maken want er staat altijd wel iets 
in de weg. Een vuilniscontainer, een verkeersbord 
of een geparkeerde auto verstoren soms het beeld, 
tja en wat doe je dan. Dan maar niet dacht ik. 
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Het Schoutenhuis werd ook van alle kanten 
bekeken en op de gevoelige plaat vastgelegd. 
Opvallend was wel dat we allemaal ineens 
bepaalde dingen door de lens zagen die we nooit 
eerder gezien hadden. 

Inmiddels hadden we allemaal last van bevroren 
vingertoppen en bij sommigen van ons was de 
blaas beangstigend vol gelopen. Maartje sprak 
toen bijna verlossende woorden ..... we waren 
immers vlak bij haar thuis. Maar voor we daar 
aankwamen werd bijna het uiterste van de hoge 
nood gevergd. Eben Haezer doemde voor ons op. 
Wat een vreemd gebouw is dit eigenlijk. Ergens 
klopt er iets niet aan dit pand en ook hier weer al 
dat verbod en gebod. De verkeersborden wel te 
verstaan. 

Dan de grote kerk, dominant en pompeus maar 
uiterst geschikt voor ons fotografen. De prachtige 
lantaarnpalen, het water er om heen, het 
bruggetje, de torenhaan en de klok prachtig 
beschenen door de ........... Fo. ............... ~.n ... ..., 
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Aan de gevel van de Ebenist ontwaren we een 
oude pispot als gevelversiering, maar die ons 
node herinnerde aan de volle blazen. 
Nog 20 meter en het toilet bij Maartje bood 
uitkomst. 

Na te zijn opgewarmd met koffie en warme 
chocolademelk met slagroom vervolgden we onze 
weg naar Huize Geerestein. V el en van ons waren 
hier nog nooit op het terrein geweest, maar dat 
wordt na deze SOP vast anders want hier is het 
echt mooi om te fotograferen. 

We keren voldaan huiswaarts en nu maar hopen 
dat de resultaten bevredigend zijn, dan kan de 
burgemeester nog wat uitzoeken. 
Wij gingen voor een SOP, hadden fantastisch 
weer en kunnen terug kijken op een geslaagde 
middag! 
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Het afgelopen jaar zijn we allemaal druk geweest met het thema 

"oogverblindend" 

Maartje blonk uit en is nu in het bezit van de felbegeerde wisselbeker. Maar of 
dat zo blijft? Ons nieuwe thema is: 
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Voor de duidelijkheid nog even de regels op een rijtje: 

Aan Erwin en Marja (onze jury) de taak om de winnende foto uit te kiezen. 
Elke foto wordt beoordeeld op 3 onderdelen: 

• Techniek 
• Presentatie 
• Creativiteit 

Met ieder onderdeel kan 1 0 punten verdiend worden, dus het maximaal te 
behalen punten is 30. Maar volgens Erwin krijgt alleen de perfecte foto 30 
punten en aangezien de perfecte foto volgens hem niet bestaat, is 27 voor ons de 
hoogst haalbare score. 

27 ...... moet lukken!!! 
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De hoofdschotel op het menu van vanavond is: E rwi n Lam, eigenaar van foto 

van der Breggen ..... fotograaf, perfectionist, enthousiasteling en hoofdsponsor 
van rrFLITS". 

Erwin vertelt ...... 

Wat willen we weten; CV, visie, 
ontwikkeling, nou doe alles maar, klinkt 
het; we zijn toch onder elkaar. 

Zijn technische opleiding bleek niet de 
goede keus. Via het jongerencentrum 
kwam hij in aanraking met video en dat 
sprak hem pas echt aan. Zozeer zelfs, dat 
hij probeerde daar op bedrijfsmatige wijze 
mee door te gaan, maar dat was toch niet 
zomaar geregeld. 

Uiteindelijk looptErwin tegen de vacature 
aan van verkoper bij van der Breggen en 
....... hij wordt gelijk aangenomen. 

Op de fotovakschool (ja ja, toch nog een 
vak!) heeft hij de techniek geleerd, maar 
geen eigen stijl ontwikkeld. Onder leiding 
van van der Breggen bimself leerde hij het 
vak van portretfotograaf en langzaam 
kwam de eigen stijl. En kwam de kans om 
de zaak over te nemen en dat gebeurde in 
1991.Steeds meer werk- vooral reportages 

"Gooi al je apparatuur weg" en begin opnieuw 
met andere techniek. Zo ging Erwin over van 
4/6 formaat naar 6/6 formaat (vierkant dus). 

- kwam op hem af (prettig toch als het je 
boterham is!). 

Erwin verteld dat zijn artistieke prestaties 
een golfbeweging te zien geven (net als in 
de economie, red.). 

In het dal moet je weer zien op te laden en 
Erwin heeft daar een truc voor bedacht 
(tip, jullie hoeven hem niet gelijk na te 
doen hoor). 
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En dan natuurlijk de vraag: hoe doe je het eigenlijk, wat bepaalt je manier van ' 
werken, je keuzes en visie. En hoe benader je je onderwerp. Kortom, wat gaat er 
vooraf aan het resultaat. 

Nou, dat is dus een heel verhaal, dat gek genoeg begint met een gedachte in een 
splitsecond, zoals Erwin dat uitdrukt. 

Een geruststelling voor sommigen: iedereen is fotogeniek, als je maar goed in je vel zit en 
dat uitstraalt. 

En ook: Erwin probeert zo ver mogelijk af te staan van zijn onderwerp, want dat zou maar 
afleiden (Jullie snappen het al, "lange lens"). 

Het is voor de insiders en goede waarnemers en verstaanders al geen verrassing meer; 
Erwin werkt minimalistisch. Nee, we bedoelen geen pasfoto's, maar het zoveel mogelijk 
weglaten van poespas, decor, potjes, plantjes, tuinkabouters, bedenk het maar. Het gaat om 
de mensen, de gezichten, de uitstraling en lichaamshouding en natuurlijk; 

HET LICHT 

Het studiowerk doetErwin in nauwe- vooral creatieve- samenwerking met zijn vrouw Marja. 
Ze vullen elkaar aan als het gaat om het vaststellen van de compositie en letten daarbij sterk 
op de "types" die binnenkomen om gekiekt te worden. En om de achtergrond en de 
opstelling te bepalen. 

Techniek hoort daar vanzelfsprekend bij, maar is eigelijk een tweede natuur geworden (erg 
handig ook als je "FLITSER" bent). 
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Erwin en publiek filosoferen ontspannen verder over de meegebrachte werken, 
waarbij hij in de praktijk laat zien wat hij met de eerdere uiteenzetting bedoelt. 
Wij pogen dat nu te begrijpen en te zien en dat lukt aardig. We keuvelen voort over 
de beweging, de bruidsfoto en ontstaan daarvan, de ogen van de poes en de 
baby en de pubers. 
En over het centrum van de aandacht. Daar rolt trouwens nog een tip over tafel. 
Draai de foto eens helemaal om en kijk dan eens of de aandacht nog steeds op 
hetzelfde punt uitkomt. Als dat punt ook de bedoeling is, dan is het "goed". 

Wie er niet bij was vanavond, heeft wat gemist: alle smeuïge details zijn in dit verslag 
weggelaten ...... . 
Erwin krijgt van Moortje een voorjaarssymbool*, als dank voor zijn grote bijdrage. 

(*) te bezichtigen in de winkel 
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Bi· eenkomst bi· Erwin o 20 februari 2003 

Op 16 februari zijn we met z'n 
allen, nou ja, bijna dan, wezen 
"soppen". 
Onze "Samen Op Pad" voerde ons 
ditmaal naar: Woudenberg. 
Ons doel: iets typisch 
Woudenbergs vastleggen. Nou, 
dat is niet zo eenvoudig. Wat is 
nou "typisch" Woudenberg? 
Vanavond leggen we de resultaten 
hiervan voor aan Erwin. 

Een andere tip: diagonale lijnen 
zijn spannender dan horizontale 
en verticale lijnen, diagonale 
lijnen trekken de aandacht. En zo 
kan het gebeuren dat bij twee 
foto's van hetzelfde gebouw de 
ene een weergave geeft van het 
gebouw, terwijl je bij de andere 
foto zegt "goh, wat mooi". 
Natuurlijk is dit een kwestie van 
persoonlijke smaak en over 
smaak valt niet te twisten. 

Zoals bekend, gaat hij uit van het 
standpunt dat je alles wat niets 
toevoegt aan het onderwerp weg 
kunt laten. Zo wordt de foto van 
een heel gebouw teruggebracht 
tot een raam en een luik. En wat 
blijkt ... het is nog steeds 
herkenbaar en een stuk 
spannender. 

Nog meer tips: speel eens met je 
standpunt, speel met wat je ziet. 
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Kijkend door je objectief zien 
dingen er anders uit dan wanneer 
je "gewoon" naar iets kijkt. 

Je kunt, door je standpunt 
misschien maar iets te wijziging, 
het beeld manipuleren en soms 
storende dingen in het beeld weg 
laten vallen. 

Soms blijkt het moeilijk om iets "recht" op de foto te krijgen. Zoom dan 
eens in op het onderwerp, totdat de zijkanten van het onderwerp gelijk 
lopen aan de zijkanten van het kader van je objectief. Je kunt nu zien dat 
je het onderwerp "recht' in beeld hebt. Nu kun je uitzoomen en de foto in 
het gewenste perspectief maken. 
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Op sommige foto's blijkt de zonnekap zichtbaar. Dat was niet de 
bedoeling! Erwin vertelt dat hoe kleiner je diafragma is, hoe eerder de 
zonnekap zichtbaar wordt. Je kunt dit voorkomen door iets in te zoomen 
op het onderwerp. 

Verder hebben gebouwen de 
neiging om op foto's "achterover" 
te vallen (voorover zo spannender 
zijn) 
Maar goed, dat doen ze niet! 

Dus .... als je iets niet recht er op 
krijgt doe het dan maar schuin. 
Met wederom een verwijzing 
naar: als je overdrijft, doe het 
dan goed. 
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Vanavond gaan we verder met flitsen. Dit keer niet alleen theorie, maar 
ook praktijk. We gaan gelijk aan de gang. Erwin heeft al een opstelling 
gemaakt. 
Op de toonbank ligt de camera (met flits), 2 meter verderop staat een 
krukje waar we Yvonne (onze vrijwilliger) als proefkonijn op vastbinden en 
4 meter hierachter is de muur. 

Nu eerst een stukje theorie: 
Stel je maakt een foto met flitslicht volgens de hierboven beschreven opstelling. De 
hoeveelheid licht die Yvonne bereikt (op 2 meter afstand van de camera) noemen we "x". 

Twee meter achter Yvonne is dit echter nog maar een kwart van "x". En bij de 
achterwand is dit nog minder. 
Let wel: de hoeveelheid licht wordt niet minder naarmate het onderwerp verder van de flits 
vandaan is, maar de intensiteit wordt minder, het te verlichtten oppervlak wordt groter. 

Oké, genoeg theorie. Erwin gaat 4 foto's maken. 
De eerste foto maakt hij zonder flits. De toonbank dient als statief. De 
camera staat op automatisch en de foto wordt gemaakt met een sluitertijd 
van 1/10 en een diafragma van 4,5. 
De tweede foto wordt gemaakt met flits. De camera kiest voor een 
sluitertijd van 1/60 met een diafragma van 5,6. Een verschil van 3 V2 stop 
met de eerste foto. 
Bij de derde foto flitst Erwin indirect, dwz, via het plafond. De meting laat 
zien dat dit gebeurt met een sluitertijd van 1/60 bij een diafragma van 
4,5. Eén stop winst dus. 
Voor de vierde foto haalt Erwin de automaat van de camera af. De flitser 
staat nog wel op automatisch, die berekent nu zelf hoeveel licht hij af 
moet geven bij de sluitertijd en het diafragma dat de fotograaf kiest. 
Erwin kiest voor een sluitertijd van 1/15 en een diafragma van 4,5. De 
flitser flitst nog steeds via het plafond. 

Terwijl wij Yvonne bevrijden, stopt Erwin het rolletje in de !-uurs
ontwikkel-machine. (Waar dat uur voor is weet ik niet, want ze zijn in 25 
minuten klaar!). Intussen legtErwin uit waarom hij heeft gekozen voor 
een sluitertijd van 1/15 en een diafragma van 4,5: hij gaat zo dicht 
mogelijk bij de meting van de camera zitten zonder flits! 

Als je op deze manier binnen een foto wilt maken zonder flits, dan verricht 
je eerst met je camera een aantal (licht- )metingen in de kamer. Van de 
verkregen waardes kies je de laagste waarde en hier ga je zo dicht 
mogelijk bij zitten, dat wil zeggen, zo dicht mogelijk als je nog vanuit de 
hand durft te fotograferen. 
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Het resultaat 

Foto 1: Het eerste dat opvalt is dat de achtergrond erg geel is. Dit komt 
door de lampen in de ruimte. Verder is Yvonne wel zichtbaar, maar 
is er geen tekening in haar zwarte kleding zichtbaar. 

Foto 2: Yvonne staat er zeer charmant op. De achtergrond is nu wel goed 
belicht, maar het gezicht van Yvonne is overbelicht. 

Foto 3: Dit lijkt al meer op een natuurlijke belichting, maar de foto ziet er 
nog zeer geflitst uit. Er is enige tekening in de kleding zichtbaar. 

Foto 4: Deze ziet er nog natuurlijker uit, de langere sluitertijd geeft een 
warmere gloed en er is duidelijk tekening in de kleding zichtbaar. 

Helaas heeft Yvonne hierna op brute wijze de foto's achterover gedrukt, 
zodat deze niet voor publicatie beschikbaar zijn. (We hadden haar gewoon 
vastgebonden moeten laten zitten). Aandachtspuntje voor de volgende 
keer. Misschien heeftErwin de negatieven nog? 

Flitsers 

Er zijn veel verschillende soorten flitsers. Tegenwoordig hebben de meeste 
toestellen een ingebouwde flitser. De capaciteit hiervan is niet bijzonder 
groot. 
Sommige mensen, zoals Elly, hebben hele dure flitsers, die zelfs met de 
camera mee kunnen flitsen als ze niet op het toestel staan en dus als 
extra lichtbron van een andere kant kunnen dienen. Handig! 
Op elke flitser staat een richtgetal. Met dit getal wordt de capaciteit van de 
flitser weergegeven. Hoe hoger het getal, hoe sterker je flitser. 

De meeste losse flitsers zijn verstelbaar, ze kunnen direct op het 
onderwerp flitsen, of omhoog worden gericht, zodat er via het plafond 
geflitst wordt. 
Direct op het onderwerp flitsen geeft veel licht, maar komt het onderwerp 
vaak niet ten goede (foto 2). 
Via het plafond flitsen heeft dus de voorkeur. Nadeel hiervan is dat er ook 
veel licht verdwijnt naar achteren. Dit kun je voorkomen door een post
elastiek om je flitser te wikkelen en hier aan de achterkant van de flitser 
een kartonnetje in te steken. Deze voorkomt dat het flitslicht naar 
achteren verdwijnt. Een eenvoudige, goedkope oplossing. 

Een ander nadeel van flitsen via het plafond kan zijn dat de oogkassen 
schaduw geven over de ogen omdat het licht nu "van boven" komt. Dit is 
te verhelpen met een invulflits. Je moet het allemaal maar hebben! 
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Sommige flitsers zijn uitgerust met een diffuser. Dit is een doorzichtig 
plaatje dat voor de flitser geplaatst kan worden. De diffuser verspreidt het 
licht en verzacht de schaduwen. Je onderwerp komt hierdoor vaak 
voordeliger op de foto te staan. 
Vervolgens sleept Erwin ons mee naar de studio, waar hij ons "het echte 
werk" laat zien. Enorme lampen verlichten de ruimte of een subtiel 
onderdeel wordt belicht, terwijl de rest in het duister blijft. Daar Yvonne 
niet opnieuw model wil zijn maakt Erwin ditmaal gebruik van een 
knuffelbeer. Bovendien heeft dit tot voordeel dat we allemaal kunnen zien 
wat de verschillende lichtbronnen voor effect geven. 

Hieruit volgt er weer een handige tip: veel schaduw maakt een dik gezicht 
wat langer (en minder dik). Mensen met een smal gezicht komen er dus 
voordeliger uit te zien met zo min mogelijk schaduw, dan lijkt het gezicht 
voller. 

Hoe meer omgevingslicht er is, hoe minder je hoeft te flitsen. Als je in huis 
wilt fotograferen met behulp van gloeilampen en geen flitser wilt 
gebruiken, dan moet je een blauwfilter (KB 1 V2) gebruiken. Dit filter zorgt 
er voor dat de foto een neutrale kleur krijgt. 

Buiten flitsen 

Ook buiten kun je de flits gebruiken. Sterker nog, als je een tegenlicht 
opname maakt, moet je altijd je flits gebruiken. Deze nivelleert het 
contrast. Hier wordt je foto mooier van. Dat gaan we proberen. 

Conclusie 

De kunst van het flitsen is dat je op de foto niet kunt zien dat deze geflitst 
is. Ja,ja ... twee uur aandacht besteed aan iets dat je toch niet ziet. Maar 
goed, als dat zo is, dan heeft de instructie van Erwin dus wel geholpen. 
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Op het gebied van boeken is er veel nieuws onder de 
horizon, hierbij een willekeurige greep. 

"Werkboek Digitale beeldbewerking", Sirnon Joinson € ??? ISHN IJ0-38()- JJ I J-J 

"Creatieve digitale fotografie", Michael Busselle € 29.90 ISBN 90-2133-25tJ-7 

"Handboek digitale fotografie en beeldbewerking", Frans Barten € 37.50 ISBN IJ0-72216-87-J 

Bij de ART-BOETIEK van het tijdschrift FOTO is te bestellen: 
"Uw gids voor betere reisfotografie" € 9.89 BESTELNUMMER 35 

"Uw gids voor betere bloemen en tuinfotografie" € 9.89 BESTELNUMMER36 

Bij de Boeken Verzendservice te Rijswijk is te bestellen: 
••ontwikkelen en afdrukken" uit de LABO-reeks f 24.65 

"Speciale afdruktechnieken" eveneens uit de LABO-reeks € 24.65 

Maandblad FOCUS, FOCUS Publishing uitgever van de 
Monografieën van Nederlandse fotografen: 

Sanne Sannes € 43.11 Koen Wessing € 4 3.11 Piet Zwart € 4 3.11 
Jan Versnel € 43.11 Pieter Gosterhuis € 43.11 Emmy Andriesse € 43.11 
Paul Citroen € 4 3.11 Eduard Isaac Asser € 4 3.11 Eva Besnyö € 4 3.11 

Jacob Olie .Jbz € 56.72 Wiltem Diepraam € 56.72 

In de boekenwinkel te koop of misschien te leen in de bieb. 
Basiskennis Fotografische verlichting, Child and Gal er € 1 7. 90 ISBN 90-72084-22-5 

Basiskennis Locatiefotografie, Mark Gal er € 17.90 IS BI\ c~o-nox.:~-21 - 7 

Basiskennis Studiofotografic, .John Child f 17.90 IS BI\ 90-7:.YJR4-2tP) 

(Set van deze 3 delen ••basiskennis" € 45.15) 
"Paris in Detail", Eugène Atget € 25.= ISBN 2-0l>Ol-07l>Y-5 

"Bernice Abbott and Eugène Atget" € 25.= ISBN l-8<l2041-63-4 

"Fotograferen onderweg", Frank Muller € 14.95 ISBN 90-389-l::tJX-o 

"Van alle ti.iden", Flip Fransen f 16.= 1'-tBN90-5625-I-10-6 
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Al eerder verschenen maar nog altijd populair 

zijn de boeken: 

"Zwart-Witfotografie", Mich Buschman € 19.50 ISBN 90-72216-74-1 
"Licht meten", Mich Buschman € 19.50 ISBN 90-72216-59-8 

"Portretfotografie", Mich Buschman € 19.50 ISBN 90-72216-75-X 
"Fotografie buiten", Mich Buschman € 19.50 ISBN 90-72216-78-4 

"Flitstechniek", Mich Buschman € 19.50 ISBN 90-72216-82-2 

"Stillevens en close-ups", Michael Busselle ± € 9.= ISBN 90-5764-096-1 
"Zwart/Wit fotografie", Michael Busselle ± € 9.= ISBN 90-5764-063-5 
"Mensen en portretten", Michael Busselle ± € 9.= ISBN 90-5764-097-X 
"Landschapsfotografie", Michael Busselle ± € 9.= ISBN 90-5764-062-7 
"Meer over zwart/wit fotografie", T. Hope± € 9.= ISBN 90-5764-155-0 
"Fotograferen bij weinig licht", D. Daye ± € 9.= ISBN 90-5764-120-8 

"Compositie in de kleurenfotografie", W. Noordhoek €? ISBN 90-10-0243-42 
"Tussen scherp en onscherp", W. Gilhuis €? ISBN 90-10-02121-1 

"Vorm en kleur in de fotografie", H. Mante €? ISBN 90-10-02257-9 
"Praktische macrofotografie", W. Kuyt €? ISBN 90-10-01569-6 

"Natuur in Holland", Martin Kers €? ISBN 90-6255-6302 

Tot slot een kijkboek 

"Once upon a time", Ed van der Elsken € 25.= ISBN 90-6579-050-0 
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Dit is een techniek waarbij men een arrangement 
op een tafelblad schikt en op film vastlegt. 
Elly toont enkele voorbeelden van het ensceneren 
van onderdelen tot een tabletop beeld 
Nou, daar kunnen we wel wat meel!!!! 
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De FOTOKETTING 
Van Elly Mol 

Ergens in de zomer van 2002 raakte ik aan de praat met mensen die ook wel eens een fototoestel hanteren en al pratend 
ontsproot in mijn brein een idee om met elkaar in fotokringFLITS te gaan doen. 

ledereen kent wel het begrip van het "fluisterwoord" of de "kettingbrief'. Laten wij nu eens dit en het volgend seizoen de 
"fotoketting" maken. Dat werkt als volgt: 

Ondergetekende, in dit geval ik dus, geef de aftrap met het maken van de eerste foto en bezorg deze foto bij Yvonne. 

Yvonne maakt aan de hand van deze opname een tweede opname MET DAAROP EEN ONDERDEELVAN DE 
ONTVANGEN FOTO en geeft een afdruk daarvan aan Edwin. Edwin maakt weer aan de hand van deze opname een derde 
opname MET DAAROP EEN ONDERDEELVAN DE ONTVANGEN FOTO en geeft een afdruk daarvan aan .. ... . . 
enz. enz. enz. 

Voorbeeld: Eerste foto een auto, tweede foto een motor in auto, derde foto een bougie, vierde foto een vonk, vijfde foto een 
explosie enz.enz.enz. 

Opnames kunnen zowel in kleur als in zwart/wit gemaakt worden en de "doorgeef foto's" kunnen in het formaat 10 x 15 cm 
aan elkaar doorgegeven worden. Als de "doorgeef-foto" naar de volgende deelnemer gaat brengt deze ontvanger zijnihaar 
ontvangen foto weer retour zonder verdere mededeling te doen. Zoiets heet geheimhouding geloof ik. Iedereen heeft dus één 
maand de tijd om een foto te maken die een verband vertoont met de vorige. Het is de bedoeling de reeks tijdens de 
slotavond van 2004 te presenteren. Dan kunnen de foto's in de 20 x 30 lijn aangeleverd worden, al dan niet ingelijst. Daar 
zullen we het met elkaar nog wel over hebben. 

PRESENTATIE van de FOTOKETTING is tijdens de slotavond in juni 2004. Pas dan zien we 
wat we er met elkaar van gemaakt hebben!!! Bedwing tot zolang je nieuwsgierigheid!!! 

BEL ME OM UITLEG ALS HET NIET DUIDELIJK IS !! 

Als je om de een of andere reden geen tijd of geen zin hebt om mee te doen, breng dan de 
foto die jij ontvangen hebt (om op dóór te borduren) door naar de volgende op het 
rooster. Of ruil met iemand als een andere maand je beter uitkomt. ALLES KAN en 
NIKS MOET ALLES MAG .....•. behalve stagneren want daarmee maak je anderen de 
pineut en dat zou jammer zijn. 
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10 Mei, mijn eerste 
SOP-dag. Het woord 
op zich geeft mij hele 
nare associaties, ik 
houd namelijk niet van 
soppen, niet in huis en 

niet door de regen en 
zo tussen de regels 
door heb ik al begrepen 
dat het de meeste 
SOP-dagen regent. .. 
Ha, niet dus. De zon 
schijnt en daar zijn we 
blij mee, hoewel het 
nog wel even door mij 
heen schiet dat een 
witte auto en stralend 
zonlicht fototechnisch 
misschien niet zo'n 
gemakkelijke 
combinatie is. 

Om kwart over twee 
verzamelen we bij 
Erwin. Het groepje is 
klein, Yvonne, Hans en 
ik (Marianne). Edwin 
rijdt meteen naar de 
locatie. 
Wij rijden in één auto 
achter Erwin aan, die 
naar de poort van 
landgoed Lambalgen 
rijdt. Even is er 
verwarring welke poort 
bedoeld wordt, want er 
zijn er twee. Jammer 
genoeg is de toegang 
tot de meest 
authentieke poort 
afgesloten, dus moeten 
we het doen met een 
smeedijzeren hek met 

veel groen eromheen. 
Eigenlijk niet zo'n 
stijlvolle achtergrond 
concluderen we al snel. 
Ook een beetje link 
fotograferen, want je 
moet midden op de 
weg gaan staan om het 
onderwerp 
beeldvullend te krijgen. 
Dat is met een statief 
niet zo handig als er 
verkeer wil passeren. 
En je staat er nog van 
te kijken wat er op zo'n 
landweg op 
zaterdagmiddag 
langskomt. 

We besluiten te 
verkassen naar het 
gemeentehuis in 
Scherpenzeel. Edwin 
heeft vast een mobiel 
bij zich, dus die vindt 
ons wel. Net onderweg 

komen we hem 
tegemoet, dat komt 
goed uit. 

De Fiat wordt voor het 
gemeentehuis gezet en 
Edwin en Erwin 
verdwijnen meteen 
naar Woudenberg voor 
een studiosessie. 
Wij bekijken 
ondertussen ons 
onderwerp van alle 
kanten, proberen 
creatieve standjes uit 
maar de voile wil niet 
meewerken en als we 
het wel zo'n beetje 
gezien hebben komen 
de heren terug van hun 
werkbezoek aan 
Woudenberg. Pech 
voor Edwin, want die 
moet meteen weer door 
om te gaan werken. 
Erwin zet zijn tas 
bovenop de auto zodat 
het open dak wat meer 
omhoog komt (waarom 
zijn wij daar niet 
opgekomen?) en neemt 
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ook nog wat foto's. 
Wedden dat die 
simpele ingreep het 
verschil maakt tussen 
een gewone foto en 
een reclamefoto? 

-• irc j, 
'-.. ~.:~ • "' ~. - . . .a. 

ffr.: 
.. ~; .. ; .... · ::.·· :,_ 
ti"~ : . . . . . 
;3 • ;:{,_ 
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Ondertussen ben ik op 
zoek naar romantiek. 
Een verliefd stel in die 
auto .... , nee beter nog, 
een bruidspaar in 
feestkleding! 
Als er dan tot onze 
verrassing een oldtimer 
met daarin een 
feestelijk gekleed paar 
voorrijdt maken wij 
binnen gehoorsafstand 
enkele opmerkingen 
over hoe mooi het is 
dat we nu slachtoffers 
hebben om in de auto 
te klimmen. Ze trappen 
er nog in ook en we 
besluiten de sessie met 
een serie 'romantische' 
foto's. 

Nu maar hopen dat het 
plezier van de middag 
te zien is op onze 
producten! 

Marianne van den Hoek 
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Vanavond staat er wederom 
"flitsen" op het programma. 
Onder andere .... 

Erwin weet nog niet precies wat 
zijn plannen zijn met 
Haantjesdag, maar hij stelt 
sowieso zijn stand (of een deel 
ervan) ter beschikking voor 
"FLITS". Geweldig! 
Maartje maakt een rooster, zodat 
alle leden weten wanneer zij 
achter de stand worden verwacht. 
Leuk ..... 

Het blad "Foto en Doka" heeft 
onlangs een fotowedstrijd 
uitgeschreven voor fotoclubs. Na 
deze wedstrijd meldt het blad in 
een artikel hierover dat het 
niveau van de foto's bedroevend 
laag was. 
Erwin daarentegen zegt dat hij 
zeer regelmatig onder de indruk is 
van de foto's die wij bij hem 
aanleveren. Een compliment om 
in je zak te steken! Maar om te 
voorkomen dat we naast onze 
schoenen gaan lopen vermeld hij 
er gelijk bij dat deze "prachtig 
aangeleverde foto" wel het 
resultaat is van een serie van 20 
foto's. En dat het de kunst is om 
in 1 keer zo'n foto te 
maken ...... en dat moeten we nog 
leren! 

Was het nou een compliment of 
niet? 

De "truc" zit 'm in het bestuderen 
van je onderwerp; neem er de tijd 
voor om er naar te kijken, laat 
gerust je camera eerst in de auto 
liggen (wat natuurlijk weer haaks 
staat op het politie beleid om 
vooral geen waardevolle spullen in 
je auto achter te laten), loop er 
omheen, bedenk wat je nou 
precies op de foto wilt hebben. 
Maak eventueel een vierkantje 
met je duimen en wijsvingers en 
kijk eens zo naar het onderwerp. 
Pas als je die plek hebt gevonden 
waarop jij vindt dat het 
onderwerp er mooi uitkomt ga je 
de camera uit je auto halen 
(tenzij die inmiddels gejat is 
natuurlijk). 
Erwin maakt altijd 3 foto's (aha, 
dus toch meer dan 1) van 
hetzelfde onderwerp: 

• Eén foto normaal belicht 
• Eén foto 1 stop overbelicht 
• Eén foto 1 stop onderbelicht 

Later bekijkt hij dan welke het 
meest bruikbaar is. 

Nou, met name Hans heeft nogal 
moeite met deze wijze van 
benaderen, hij is namelijk nogal 
"trigger happy", zodra hij iets ziet 
wat hij mooi vindt, dan moet hij 
schieten, vooral veel en snel. Tja, 
dat kan niet hoor Hans .... 
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Maartje heeft wat foto's gemaakt (met flits), maar er loopt een hinderlijke 
streep over haar foto's. Wie heeft dat gedaan? 
Erwin legt uit dat dit op 3 manieren kan gebeuren: 

1. Je filmrolletje is vol. Je stopt een nieuwe in het toestel en de volle in je 
broekzak. FOUT! In je broekzak zit altijd wel troep, zand. Daar waar je 
film in het rolletje verdwijnt, zit een strook fluweel. Het zand in je 
broekzak hecht zich hieraan en wanneer nu je film op het lab uit de 
houder wordt getrokken, veroorzaakt deze ene ellendige zandkorrel 
een kras op je negatief. Nooit meer doen dus! 

2. Er zit een braampje in je transportbaan of een zandkorrel in je toestel. 
Verwijderen of schoonmaken dus! 

3. Jij zorgt goed voor je rolletje, maar anderen niet. Zij stoppen hun volle 
rolletje wel in hun broekzak en zo komt hun zand niet alleen op hun 
film, maar ook in de apparatuur van het lab waar hun en jouw film 
wordt ontwikkeld. En heb je dus alsnog een kras op je negatief. 

Een fotograaf kan zien waar de kras op je negatief door veroorzaakt 
wordt. In veel gevallen is het probleem op te lossen. Gelukkig maar! 

~t onderwe van vonolll 

Eigenlijk zouden we het vanavond gaan hebben over 'flitsen', maar vrijwel 
niemand is erg actief met de flitsopdracht bezig geweest. Gelukkig kan 
Maartje wat (flits-)foto's laten zien. Haar onderwerp: een pop ... met een 
flitsvlek op zijn voorhoofd. 
Ik moet bekennen dat ik hier niet helemaal goed op heb zitten letten, 
maar het volgende is mij bijgebleven: 
- Flits niet zo ver van je onderwerp. Zeker als je flitser niet zo sterk is. 
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- Je "flits in" om je contrast te nivelleren .... ja,ja .... dat wil zeggen: als de 
achtergrond lichter is dan het onderwerp, dan "flits-je-in" om het 
onderwerp beter uit te laten komen. Flitsen bij tegenlicht dus. Toch? 
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Een aantal van onze leden zijn wezen SOPPEN en hebben gepoogd om de 
bruidsauto van Erwin op de gevoelige (digitale) plaat vast te leggen. 
Helaas is dit niet helemaal gelukt, er zit geen één foto bij waarvan je zegt 
"dat is 'm!" Erwin wijst ons op de beperkingen die we onszelf opleggen: 
als de auto niet goed staat, verplaats 'm dan! Dat we daar nou niet aan 
gedacht hebben ..... 
En wederom: maak een studie van je onderwerp! Wat maakt 
het object nu zo speciaal, wat wil je met je foto bereiken? 
Dus: bezint eer ge begint!!!!!! 

Ennuh ..... sterkte! 
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"MEZELF IN MIJN OMGEVING" 

In september 2002 kozen we dit veel belovende thema. Want op 
creatief gebied is er best wat uit te halen als het gaat om "mezelf in 
mijn omgeving". De "omgeving" kan je breed interpreteren, n.l. daar 
waar je op dat moment bent. 

Op de foto die je maakt moet "iets" van jezelf (oren, ogen, neus, 
mond, handen, voeten, armen, benen, spiegelbeeld of ...... bedenk het 
maar) zichtbaar zijn en de omgeving moet herkenbaar zijn. En hang 
dan niet je fototas in een boom, want wie zegt dat dit jou fototas is! 
Nee, echt iets van je eigen lijf. 

Je mag gebruik maken van de zelfontspanner en zelfs van een 
ander, maar dan alleen nadat je zelf je fototoestel hebt 
opgesteld en ingesteld, dan mag een ander de knop indrukken. 

Iets van narcisme moet je wel in je hebben maar in combinatie met 
creativiteit is het best leuk om jezelf te fotograferen. Probeer maar! 

De foto's (aantal onbeperkt) presenteren we tijdens de slotavond op 26 
juni bij Erwin. Met een hapje en een drankje erbij kan het een leuke en 
lacherige avond worden. 

Succes met jezelf!! Elly 
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Eindelijk .. VAKANTIE! We 
laten de boel de boel en 
gaan op reis. Ik heb de 
kampeeruitrusting 
gecomplementeerd, dat 
wil zeggen dat ik op het 
laatste moment een tent 
heb gekocht, zoveel 
mogelijk heb geleend en 
dat wat er verder nog 
ontbrak bij heb gekocht. 
We kunnen vertrekken~ 
Luxemburg, here we 
co me. 

Met mijn fototoestel 
binnen handbereik gaan 
we op weg. Maar 
eenmaal onderweg 
dringt zich een vaag 
gevoel van onrust aan 
mij op~ heb ik alles wel 
gedaan wat ik zou 
doen ..... heb ik dat 
laatste "FLITS"- verslag 
nou al geschreven of 
niet? Jawel, dat heb ik. 
Nee, dat heb ik niet. 

Oké, het loopt niet als 
een rode draad door 
mijn vakantie heen, 
maar bij thuiskomst 
moet ik toch eerst even 
een blik in de computer 
werpen .... nee, ik heb het 
nog niet geschreven. 
Dus bij deze, een verlaat 
verslag van een gezellige 
bijeenkomst! 

Onze laatste "FLITS" bijeenkomst voor dit seizoen. Het is warm, dus alle stoelen worden 
naar buiten gesleept en om een en ander nog gerieflijker te maken haalt Erwin een 
comfortabele 2-zits-bank uit de studio naar buiten. 
Jannie sponsort vanavond de drank en de hapjes en Maartje verzorgt cake bij de koffie. 
Geweldig! 
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Erwin komt met een fantastisch aanbod: in het nieuwe seizoen wil hij wel een 5 avonden 
durende cursus digitale fotobewerking op de computer verzorgen! De eerste twee 
avonden behelzen theorie, het cursusboek en de bijbehorende Cd-rom levert hij voor de 
helft van de prijs. De volgende drie avonden zijn praktijkavonden. Erwin heeft het zo 
kunnen regelen (alweer voor de helft van de prijs) dat we 3 avonden bij instituut "Boom" 
aan de gang kunnen met de computers aldaar, om zo de geleerde theorie in praktijk te 
brengen. Ik heb er zin in! 

Verder heeft hij Juriën bereid gevonden om een avondvullend programma te verzorgen 
over de verschillende (foto-) papiersoorten die er zijn, de afdrukkwaliteit en de 
correctiemogelijkheden hierbij wanneer je denkt dat het fotolab jou foto geen recht heeft 
gedaan. Want aan de foto kan het niet liggen natuurlijk ..... 

Ook Hans is druk geweest; hij heeft onderzoek verricht naar de mogelijkheden tot een 
"boot-SOP". Dit kan op 30 augustus. Hij kan een boot huren van "het gilde in 
Amersfoort", voor 16 personen. Elly verheugt ons met de mededeling dat deze SOP 
betaald kan worden uit "de pot". Dit uitstapje kan niet meer in het water vallen! Tenzij 
het regent natuurlijk .... 

Maar nu, het hoogtepunt van de avond: 
de beoordeling van de foto's van onze 
eigen fotowedstrijd "mezelf in mijn 
omgeving" en de bekendmaking van de 
winnaar. De jury ... dat zijn wij. 
Bijgestaan door Erwin. De winnaar ... dat 
is een van ons. 
Er volgt een soort natuurlijk 
selectieproces en gaandeweg vallen de 

zwaksten af. Het commentaar van Erwin 
is helder, duidelijk en onverbiddelijk. 
Marjan en Yvonne houden een nek aan 
nek race en uiteindelijk wint Yvonne met 
een nipte overwinning van 5 tegen 4 
stemmen. 
De eerste prijs (ter beschikking gesteld 
door "FLITS"): een tape-gun voor het 
perfect vastlijmen van je foto. 
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Tot slot: zoals afgesproken is de opbrengst van de koffiepot van het afgelopen seizoen voor 
Erwin. Aan de grootte van het cadeau te zien is er weinig koffie gedronken. Maar niets blijkt 
minder waar .... een "leatherman-multi-tool", iets watErwin allang graag wilde hebben "but 
was afraid to buy" ..... de grootte is aan de s. 

Oké, de vakantie zit er voor mij op en wat mij betreft mag het nieuwe seizoen van start 
gaan .... "Edwin goes digi ...... " Kan ik eindelijk al die foutjes wegwerken ........ 
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• Digitale b eldbewerking • 
• Fot se ice • 
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• Lijsten en as e-partouts • 
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