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Voorwoord

Marianne van den Hoek
fotokringFLITS
Woudenberg

Elly Mol
fotokringFLITS
Woudenberg

WAT EEN
SEIZOEN!!!!!!!
Hier ligt het nieuwe jaarboek voor je met een nieuwe opmaak en vooral met een
nieuwe lay-out van het voorblad. Het onderwerp van de seizoenwedstrijd was het
ontwerpen van een lay-out en dan vooral eentje die jaren bruikbaar moet zijn. Dit
ontwerp is gewonnen door Elly en zal voortaan de omslag van ons jaarboek
worden.
Dit seizoen hebben we weer nieuwe leden mogen verwelkomen en dat gaf veel
verfrissing binnen FLITS maar er zijn ook mensen die ons verlaten hebben.
Wij willen Edwin bedanken voor al de verslagen die hij van de “Erwinbijeenkomsten” geschreven heeft vanaf het bestaan van FLITS.
Maartje, bedankt voor al het werk dat je hebt verzet sinds ons bestaan, waarbij je
vooral in je functie van penningmeester alle lof verdient.
Natuurlijk gaat onze dank ook uit naar Erwin en Marja Lam van foto van der
Breggen, onze hoofdsponsor, die ons altijd bijstaan en hun bijdrage leveren aan
onze FLITS avonden. Ook niet onbelangrijk te vermelden is de apparatuur die zij
beschikbaar stelden om dit boek te kunnen maken.
In dit boek besteden we verder aandacht aan zogenaamd vergeten onderwerpen en
maakten we een weergave van allerlei activiteiten die dit seizoen de revue zijn
gepasseerd.
Nieuw in dit boek is dat we er een opdracht in verweven hebben in de vorm van
puzzelmarathon die je kunt oplossen als je dat wilt. In eerste instantie zal dit
misschien vreemd overkomen maar echt, de uiteindelijke oplossing heeft alles met
fotografie te maken.
Wij hebben ons best gedaan een boek samen te stellen waarin veel te lezen is, veel
foto’s te zien zijn en waar je ook nog iets mee kunt doen!
Marianne en Elly.
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door Elly Mol

Om dit boek iets speciaals mee te geven zijn er op
willekeurige pagina’s in totaal een achttal puzzels opgenomen
om op te lossen.
Nu denk je misschien “wat raar, wat moet ik hier mee”.
Nou…je moet niks, maar als je ze allemaal oplost zal je zien
dat de oplossing alles met jou te maken heeft.
Zet per puzzel die je oplost
de letters in de fel
gekleurde roze vakjes naast
elkaar.
Zet
vervolgens
alle
oplossingen in een zodanige
volgorde dat er een zin
ontstaat.
En zie…..deze zin heeft dus
met jou te maken!!!!!!!
Lever je oplossing vóór 15
januari 2006 in bij Elly
want zij is de enige die de
oplossing weet.
BRON: PLUSPUZZELS

Onder de goede inzenders wordt een prijs verloot die
beschikbaar is gesteld door iemand die niet met naam
genoemd wil worden.
Uitsluitend FLITSleden kunnen aan deze puzzelmarathon mee
doen, behalve bedenker Elly. SUCCES, VEEL SUCCES!!!!!
Fotokring FLITS wordt gesponsord door Foto van der Breggen 4

Op 1 september 2004 was het zover en gingen we het nieuwe
seizoen van start met een lezing van Geurt Besselink. Hij
kwam niet bij ons hoor, dat was veel te duur. Dus gingen we
naar hem in Elspeet waar hij een lezing hield met de titel:
“Zwerven over de Veluwe” en de penningmeester betaalde de
entree. Dat was een lekker begin voor het nieuwe seizoen.
Om 18.45 uur vertrokken we bij Ria vandaan. Voor koffie
was geen tijd meer want we moesten er als een speer vandoor,
tijdnood heet zoiets geloof ik. Maar het was leuk elkaar weer
te zien na de vakantieperiode en er werd dan ook heel wat
afgekletst.

De locatie was snel gevonden en toen wij met zo’n grote
groep binnen kwamen leek de zaal, nee het zaaltje, goed
gevuld. Geurt vertelde eerst een en ander over hoe hij te werk
gaat in de natuur en over de mogelijkheden over het gebruik
van camouflagetenten en schuilhutten. Want hierin
verscholen worden de dieren in ieder geval niet gestoord door
de opdringerige mens. We zagen via de beamer een prachtige
serie foto’s waar we
adembenemend
naar
keken.
Tijdens de pauze werd
Geurt
bestookt
met
vragen,
vooral
door
Marianne. Zij vond de
kwaliteit van de beamer
te wensen over laten!!!
Maar ik zag dat echt niet,
het was erg leuk de foto’s
van Geurt te bekijken en
voldaan keerden we
huiswaarts.
Elly Mol
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door Klaas Haitsma.
met onder andere foto’s van de SOP naar Scheveningen
9 september 2004
Elly geniet van de zon, maar wat zij niet weet….WIJ OOK!....en Elly wordt gecomplimenteerd door
alle aanwezigen over het door haar en Maartje samengestelde programma van het nieuwe seizoen.
Foto’s:
Margreet
van
Eerten

De enige echte Margreet showt foto`s van vlinders alwaar ze uren en zelfs weken geduld voor heeft
moeten opbrengen.
Foto`s en dia-shows worden afgewisseld met hier en daar wat op- en aanmerkingen. Henk z`n
lijnenspel is intact bij de SOP naar het strand van Scheveningen, en de collage van de kale koppen van
Yvonne v.d. B. scoort hoog.

Foto: Yvonne van den Brandhof
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En zo ging Yvonne te werk, gefotografeerd door Klaas Haitsma

Foto’s: Klaas Haitsma

door Klaas Haitsma 23 september 2004
met o.a. het onderwerp standpunt, scherptediepte en horizon
Gelukkig, Elly is gebruind in het land van deFLITSers terug gekeerd maar geeft het woord aan
Maartje…..( alleen om te starten ).
De SOP met de boswachter start om 07.30 uur naast het kasteel bij de parkeerplaats van het koetshuis
aan de Stoutenburgerlaan in ja je raad het al…..Stoutenburg. De wandeling start om 07.30 en als we
uren verder zijn koffie bij Petra. O ja , neem wel je fototoestel mee.
En dan met z`n allen op de ezel, een nieuw onderdeel in de Flitskring, gezellig maar vooral serieus
kijken en praten over het maken van de foto. Eerst een discussie over een zonsondergang met meer
rood op de “plaat” dan met het oog in het gehele gezichtsveld waargenomen. Dan een gesprek van
“wel” of “niet” over de hoogte van de horizon welk samen met een landschap als opdracht op de ezel
werd aangeboden. Te laag of….eh nee, veel te hoog……Walter komt er over tig-weken uitgebreid
over aan het woord.
En dan IKEA blauw, wat nu weer, het gaat over een foto uit Zweden , ik word oud, geen papieren,
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geen namen en geen geheugen, allemaal ingrediënten voor de PAUZE….

Foto’s: Klaas Haitsma

De opdracht in voorbereiding voor de volgende FLITSavond. Het leren fotograferen zonder de
automaat ingeschakeld dus in de M stand en werken met diafragma en belichting en sluitertijd en Elly
overhandigd alle aanwezigen een A-4 tje met een paar opdrachten en een strookje over diafragma en
de daarbij horende sluitertijd ter ondersteuning.
Leer op deze manier de mogelijkheden van je camera beter kennen. En, niet onbelangrijk, leer op deze
manier invloed uit te oefenen op het resultaat dat je uiteindelijk wilt bereiken als je een foto maakt
waar je tevreden over wilt zijn.

Het A-4 tje
Opdracht A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kies een onderwerp waar diepte in zit, dat wil zeggen dat je zorgt voor een object wat dichtbij is, één
in het midden en één ver weg.
Stel scherp op het midden.
Meet de belichting (bijvoorbeeld 125/8).
Zet je camera op ‘manuel’ (=handmatig instellen).
Maak nu een reeks foto’s waarbij je de sluiter elke keer 1 stop dicht draait en het diafragma 1 stop
open. Begin bij 2,8 en eindig bij 22.
Tot slot; gebruik voor deze opdracht geen groothoeklens, gebruik bij voorkeur een 80-mm-lens.

Opdracht B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maak een portretfoto met een groothoeklens (28 mm) bij een groot diafragma (= klein getal).
Maak een portretfoto met een groothoeklens (28 mm) bij een klein diafragma (= groot getal).
Maak een portretfoto met een telelens (100 mm) bij een groot diafragma (= klein getal). Liefst met
een drukke achtergrond.
Maak een portretfoto met een telelens (100 mm) bij een klein diafragma (= groot getal). Wederom
liefst met een drukke achtergrond.
Maak een foto van een bewegend onderwerp met een snelle sluitertijd. (Geen slak!)
Maak een foto van een bewegend onderwerp met een langzame sluitertijd.
Maak een foto van een onderwerp met veel perspectief met telelens bij een groot diafragma
(=… …getal, zelf nadenken).
Maak een foto van een onderwerp met veel perspectief met telelens bij een klein diafragma
(=… getal, zelf nadenken).
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Opdracht C
Met deze opdracht wordt de invloed van het brandpunt bekeken op de scherptediepte.
Neem een object ter hoogte van ± 75 cm. Zet deze op een verhoging en de camera op een statief zodat
ze even hoog staan. Zorg bij het opstellen dat je voldoende ruimte voor en achter het object hebt. Maak
alle foto’s liggend. Maak nu een serie van 5 à 6 foto’s met verschillende brandpunten, bij een gelijk
diafragma. Kies voor deze opdracht dus de diafragmavoorkeuze. Zorg ervoor dat bij alle foto’s het
object even groot op de foto komt, bijvoorbeeld beeldvullend van boven naar beneden op de foto.
Verplaats alleen de camera!!!
Gebruik bijvoorbeeld de volgende brandpunten: 28 mm, 35 mm, 50 mm, 80 mm, 135 mm, 200 mm.
Maak de serie één keer bij het grootste diafragma en één keer bij het kleinste diafragma.

O

2.8
1000

Strookje over diafragma

4
500

5.6
250

8
125

O

11
60

16
30

22
15

Het grote nulletje boven de 2.8 (diafragma) betekent een grote lensopening en een kleine
scherptediepte. En het kleine nulletje boven de 22 (diafragma) betekent een kleine lensopening en een
grote scherptediepte. Ezelsbruggetje nodig!!!!!!.........een hoog diafragmagetal (22 of hoger,
afhankelijk van je lens) geeft hoog c.q. veel scherpte in je foto en een laag diafragmagetal (2.8 of
lager, afhankelijk van je lens) geeft laag c.q. weinig scherpte in je foto. De onderste rij getallen geeft
de sluitertijd aan bij de diafragmagetallen van de middelste rij.
De nieuwe opdracht………maak 7 verschillende foto`s (met het schema hierboven als uitgangspunt)
met verschillende diafragma-instellingen dus met een scherpe achtergrond.
En let vooral eens op je standpunt. Ga eens wat vaker door de knieën of ga eens op de grond liggen en
heel belangrijk……..loop eerst eens om je onderwerp heen. Bekijk het eerst van alle kanten!!!!!!!

Foto: Marianne van den Hoek
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Foto: Elly Mol

door Edwin Visser
de avond van 14 oktober 2004 bij Foto van der Breggen verzorgt door Erwin Lam.
Een tijd terug hebben we de lange versie gehad, dus vanavond krijgen we de short version;
Als je fotografeert met een automatische camera met ingebouwde flitser waarbij je niets (lees: diafragma en
sluitertijd) in kunt stellen dan zijn de mogelijkheden beperkt (lees: vrijwel geen dus). Klaar, allemaal naar
huis....

Voor goede flitsfoto’s moet je toch wat gaan doen met diafragma en sluitertijd. En dat kunnen
wij....leren.

Foto: Elly Mol

Erwin heeft 4 foto’s gemaakt en aan de hand daarvan vertelt hij zijn verhaal.
Als je rechtstreeks op je onderwerp flitst, dan meet de flits (of het toestel) de afstand tot je onderwerp,
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kiest een diafragma en sluitertijd en.....FLITS!!!!
Resultaat:
- een belicht onderwerp
- een onderbelichte achtergrond en slagschaduw....
Nou, dat willen we niet! En dan hebben we het nog niet eens over de “rode ogen” gehad.
Even een zijspoor....waarom krijg je rode ogen op de foto? Dat is het bloed
in het netvlies. Je flitser stuurt een lichtsignaal op de ogen af, dit kaatst terug
naar je toestel....en rood zijn je ogen op de foto. (Van een kat zijn ze groen,
dat komt door de kegeltjes en van een olifant.....de ideale grijswaarde).
Maar goed, hoe voorkom je dit? Voor je de foto maakt iemand even in een
felle lamp laten kijken. De iris verkleint zich dan, minder bloed is zichtbaar
en weg zijn de rode ogen. Een andere optie is je flits hoger plaatsen. Hoe groter
de afstand tussen de flitser en de lens, hoe kleiner de kans op rode ogen.

Oké, we gaan verder. Om goed te kunnen flitsen heb je dus een camera nodig waarbij je zelf
de sluitertijd en het diafragma kunt kiezen en een flitser waarvan de “lamp” verstelbaar is. Als je
camera op automatisch staat kiest hij / zij / het voor een snelle sluitertijd en een klein diafragma.
En dat geeft niet (automatisch) het mooiste resultaat. Dus gaan we de camera handmatig
programmeren. We gaan de sluitertijd zo langzaam instellen als we durven en kiezen voor het grootste
diafragma. Resultaat: spitslichtjes in de ogen, meer licht in de achtergrond, de slagschaduw blijft!

LET OP…
DE MEESTER!!
Foto: Elly Mol

Dus gaan we indirect flitsen. De flitser wordt op het plafond gericht en wat blijkt; de slagschaduw is
verdwenen! Maar ook de spitslichtjes in de ogen en dat willen we niet! Verder valt er nu een schaduw
over de ogen omdat het licht van boven komt....en dat willen we ook niet.
Klaas beleeft nu een geweldig leermoment, hij houdt niet van flits-foto’s omdat die nooit het
gewenste resultaat opleveren (en gaat daar nu dus anders over denken) en Nanda leert het
verschil kennen tussen een ‘spitslicht’ en de cursor van de computer).
Maar we willen de spitslichtjes in de ogen terug. De oplossing hiervoor is eenvoudig. Neem een postelastiek, wikkel dit om je flitser en steek hier een (wit) kaartje achter dat voorkomt dat je licht naar
achteren wegvloeit. En daar zijn je spitslichtjes weer.
Jaja, het klinkt allemaal zo eenvoudig.....daarom krijgen we een opdracht, om zelf eens te gaan
experimenteren met onze flits(-er).
Maak 4 foto’s.
1. Rechtstreeks flitsen op standje automatisch (moet lukken)
2. Zet je toestel op “P” en lees de waarde (diafragma en sluitertijd) die hij aangeeft die nodig
zijn om de foto te maken zonder flits. Zet vervolgens
je camera op handmatig (manuel), kies de gegeven waarden en maak de foto....met flits!
3. Richt je flitser naar het plafond. Alweer standje automatisch en klaar.
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4. Richt je flitser naar het plafond, omwikkel ‘m met een elastiek en voorzie ‘m van een (wit)
kaartje of een kartonnetje met eerst verkreukeld en daarna gladgestreken folie.
Voorwaarden voor deze opdracht zijn:
•
•
•
•
•

Fotografeer 4 keer hetzelfde onderwerp in dezelfde positie en vanuit hetzelfde standpunt.
Fotografeer binnenshuis.
Zorg voor een witte achtergrond (op een donkere achtergrond zie je geen (slag-)schaduw).
Noteer de sluitertijd en het diafragma waarmee je de foto hebt gemaakt.
Maak de foto in een ruimte zonder al te veel omgevingslicht.

Ben je in het bezit van een toestel met een automatische, niet verstelbare flits, plak deze dan eens af
met leukopor, dit verandert je lichtintensiteit.....en dus je foto!
Nou, succes allemaal. De volgende keer dat we bij Erwin bijeenkomen gaan we de foto’s bekijken,
vergelijken.....en voorzien van commentaar. Succes allemaal!!!!

BRON: PLUSPUZZELS

Donateur BALOU Foto: Erwin Lam
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Boswachter op 16 oktober 2004 op stap met
fotokring “FLITS” uit Woudenberg.
het krantenartikel in de regionale kranten door

Klaas Haitsma.

De fotokring FLITS gaat het seizoen 2004- 2005 met een 20 tal leden 5 keer op pad om ervaring op te
doen in het foto`s maken. Deze activiteit wordt een SOP genoemd en dit is de afkorting van Samen
Op Pad. Nadat we begin september al naar een lezing over ``zwerven over de Veluwe ``in Elspeet
hadden bijgewoond ging de Woudenbergse fotokring FLITS op 16 oktober het bos in met een
boswachter.
Het kasteel Stoutenburg te Stoutenburg was de vertrekplaats van de wandeling en s`morgens in het
donker om half acht werd de pas er goed ingezet om de reeën in de weilanden te kunnen ontdekken.
Langs een roggeveld werden op te grote afstand om te fotograferen een viertal reeën ontdekt en de
wandeling ging verder over het voormalig stuk grond waar op in eerste instantie kasteel Stoutenburg
heeft gestaan.
De boswachter Jos Koopmans uit Stoutenburg vertelt de geschiedenis van het kasteel en deze werd in
opdracht van een rijke bankier de heer Luden in 1864 gebouwd. Op deze plaats zijn alleen nog
gedeeltes van de oorspronkelijke grachten waar te nemen want nadat de bankier was overleden werd in
1888 door zijn dochter opdracht gegeven om het kasteel af te breken om dat het pand geen uitstraling
had en een paar honderd meter verder op richting de Barneveldse beek werd een nieuw kasteel
gebouwd waar weer later een verdieping bovenop werd gezet.
De wandeling gaat verder en menig foto werd geschoten van de prachtige omgeving. Bij boerderij
Korte Niep werd stilgestaan om de stijl van de boerderij vast te leggen welk gelijkend was aan de stijl
van het in 1888 gebouwde kasteel. Ook zeer bijzonder is het laantje met Haagbeuken bij deze
boerderij want in een ``laan`-vorm komen deze bomen soort zelden voor.

Foto: Klaas Haitsma

Dan omdat het fris is een warme kop koffie in de oude schaapskooi waar het heerlijk maar ook
gezellig toeven is en de FLITSleden bijpraten over de plaatjes van de digitale zoemers

Fotokring FLITS wordt gesponsord door Foto van der Breggen 13

Foto: Annette Klein Wolterink

waar men direct kon terug kijken op
prachtige
paddenstoelen
en
waterpartijen omgeven door wilde
stuiken en bomen.
Het is tijd om terug te keren naar de
auto`s en er viel nog èèn wonder der
natuur vast te leggen.
Nog nooit gezien …… twee
boomstammen van een Beuk die
samen verder groeien als èèn boom.
Klik klik klik en ook deze staat er op.
En dan naar huis naar de computer
om de digitale bestanden vast te
leggen op CD of voor de analogen op
naar de fotograaf van der Breggen
(de sponsor van de fotokring) om de
foto- rolletjes te laten ontwikkelen en
af te drukken.

Foto’s: Klaas Haitsma

Oefening baart
kunst en deze
week was zeer
leerzaam!!!
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Foto: Margreet van Eerten

Foto: Jan Hietbrink

door Klaas Haitsma. 28 oktober 2004
met het onderwerp “compositie” verzorgt door Walter Ravenhorst.
Wie heeft foto’s van opdracht 1a voor op de ezel genomen, een vraag dus en buiten El zelf is
Henk de enige die een serietje op tafel kon uitleggen maar deze waren niet zo goed gelukt.

Foto’s: Elly Mol
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En dan de heer Walter, hij verzorgt vanavond opdracht 2 welk gaat over “compositie”.Daar we
allemaal van Walter een mailtje krijgen over dit onderwerp toch bij deze enige woorden op papier over
hoe “zijn” compositie er uit is gaan zien. Hij verteld ons niet over regels omdat ie zelf soms anders
denkt en doet maar over handreikingen. Het is persoonlijk zoals hij meerdere malen uitlegt ten
overstaan van voorbeelden en ondersteund door vragen welke leiden tot discussies. (mijn manier van
schrijven is niet altijd even Nederlands maar als je het maar begrijpt, excuses hiervoor).
De Grieken en Rembrandt gaan over tafel en telvormen via de wiskunde regels vliegen over het
scherm maar waar het om gaat is “DE GULDEN SNEDE”, ruwweg tweederde tegen èènderde zowel
horizontaal als verticaal maar ook wel diagonaal………..neem in gedachten het lijnenspel van boterkaas en eieren, 9 vakken dus dan ben je snel op ongeveer 1- en 2 derden. Leg dit plaatje over je foto of
op je scherm en beoordeel dan de door jou gemaakte foto. OEI…….., soms is er een foto zo
verschrikkelijk FOUT maar dat is misschien wel jou favoriete plaatje.
Walter doet het geweldig en
gaat verder met onderdelen als
lijnenspel en laat daar weer
voorbeelden bij zien hetgeen
voor de flitsers zeer duidelijk
is. Een foto met molens, de
compositie is toppie want het 1en 2 derde wordt duidelijk en
wat een lijnenspel.
Vlakverdeling en zwart- wit en
snijden en wat dacht je van
kaderen……….echt leerzaam.
Margreet vindt ronde lijnen zelf
veel mooier en geeft dit aan de
hand van voorbeelden op foto`s
ook aan. Een ieder van ons was
onder de indruk van de zwartwit plaatjes van Walter met
schaduw effecten van vork en
bloem, iedereen was stil maar
dacht aan applaus.

Foto’s: Walter Ravenhorst
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Tenslotte vraagt Walter neem een A-4tje en zet daar eens 3 rondjes op, waar zet “JIJ”ze neer want dit
heeft te maken met ``plaatsen in de ruimte`` en een opmerking dat hij vindt dat bij het onderwerp
snijden niet alles er helemaal op hoeft te staan. O ja, kaderen is om diepte te brengen in je foto zoals
een tak in de lucht op de voorgrond. Walter, het was zeer interessant!
Het gaat er om dat je de camera eens heel laag gaat houden en o.a. naar boven fotografeert. En dan nog
een schema met een opdracht.

Zo….
ga
maar
lekker
met
deze
opdracht
aan
de
slag.
WALTER
IS
AL
BENIEUWD!!!!!
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door Elly Mol
Hier wordt een fotoketting bedoeld, maar wat is een fotoketting?
Iemand neemt de 1e foto, bijv. 2 auto`s en een bos rozen en een dikke agent, de volgende van
het rijtje ziet deze foto en pikt daar 1 onderwerp uit, bijv. de agent en maakt een foto met o.a.
een agent bij een brandend huis met een poes op het balkon…..LET OP….degene die de foto
afgeeft aan de volgende op het lijstje moet er bij vermelden dat de eerst volgende GEEN
agent op de foto zet maar bijv. een poes…mondje dicht en alleen vertellen dat die agent er
niet op mag.
Dus hetgeen JIJ er uit pikt als onderwerp mag de volgende NIET gebruiken en deze (alleen
deze) mag dit weten. Dit alles om te voorkomen dat een onderwerp niet te gemakkelijk terug
komt.
Heb je een foto gemaakt met maar 1 onderwerp vertel dan alleen tegen de volgende dat er in
het geval van een vaas – in de volgende foto geen glas mag zitten- en maak je een foto van
een schilderij of tekening van de vaas in een bloemenwinkel.
De laatste in de reeks (is dezelfde die begonnen is met de ketting), maakt een slotfoto met een
verbinding naar de eerste foto en daarmee is de ketting rond.
De eerste fotoketting die we maakten was niet echt gelukt. Het leek alsof we in het begin
teveel in het zelfde onderwerp bleven hangen. Toch plaatsen we deze ketting in aangepaste
vorm omdat er gewoon prachtige foto’s tussen zitten die aandacht verdienen!
Startfoto 1: Elly Mol

Foto 2: Ria Rooke

Foto 3: Janny van Baaren

Foto 4: Maartje Rooke
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Foto 5: Klaas Haitsma

Foto 6: Henk Eikenaar

Foto 7: Petra Koopmans

Foto 8: Nanda Klabbers

Foto 9: Sonja van Dijk

Foto 10: Marianne van den Hoek

Foto 11: Walter Ravenhorst

Slot-verbindingsfoto 12: Elly Mol
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Foto: Ad Kok

Fotokring FLITS wordt gesponsord door Foto van der Breggen 20

Een aantal FLITSers gefotografeerd door Erwin Lam

Expositie in Tuincentrum ’t Vaarderhoogt
Poster: Marianne van den Hoek
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door Elly Mol
De hele maand oktober 2004 mochten we exposeren in ’t Vaarderhoogt. Dit regelden Hans en
Yvonne toen we hier vorig seizoen een SOP naar toe georganiseerd hadden.
De organisatie van deze expositie lag in handen van Hans, Yvonne v.d. D en Marianne. Daags
voorafgaand togen zij met de keurig ingelijste foto’s naar het tuincentrum om de expositie in
te richten.

Foto’s: Maartje Rooke

Dat betekende hard werken en uiteindelijk tevreden zijn met koffie tot slot. Maartje kwam
met Robbert-Jan en Elly met Marian voor de morele ondersteuning en ’t maken van wat
foto’s. Moeten we nog eens doen, een expositie organiseren, maar eerst lijsten aanschaffen!!!!
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door Klaas Haitsma
11 november 2004

EZEL-avond met Glas en Laag Standpunt

Henk, Marianne, Jan en Margreet voldeden aan het verzoek met foto`s over laagstandpunt te
bespreken en wat voor foto`s. Marianne had de compositie goed voor elkaar want de man op haar foto
was op een goede “hoogte” tussen de bergen gefotografeerd.

Foto: Marianne van den Hoek

En dan Henk, ja zijn foto gaf stof tot babbelen want dat gebouw kon je neer leggen of zelfs op z`n kop
zetten en nog bleef het een echt mooie zwart-wit foto, Goed gedaan Henk! En Jan had voordat het ging
vriezen een boom vanaf de grond genomen met daarop prachtige paddestoel-begroeisels.

Foto: Henk Eikenaar

Foto: Walter Ravenhorst

Zo, het laatste onderwerp die ik op papier zet is het verhaal over “GLAS”, e.e.a. reeds uitgelegd maar
er valt meer over te vertellen want als je dacht “wat is er nou leuk aan om een foto te maken van een
glas of met glas”, dan sta je na vanavond dus te kijken wat er mooi/leuk aan is.
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Henk, Walter en Tonnie stelden hun foto`s op, op de ezel. Een paar gebroken glazen in zwart wit
gemaakt en een foto met schaduw en slagschaduw van een glas, heel goed gemaakt en ook de foto
over een glas met een lepeltje er in zoals eerder al eens met een vork getoond werd was aanwezig en
dan 3 glazen met schitteringen welk als zijnde blauw naar voren uitblonk, het zelfde glas maar dan
“anders”, ook deze plaatjes hadden de goedkeuring van de aanwezigen die gezellig samen dromden
vlak voor de Ezel en zo viel er veel over te praten, ondermeer luid fantaserend over hoe het toch
gekomen is.
Het begon met een lekker glas wijn, daarna het foutje met het glas aan diggelen en verder met een
finimalletje en een drieluik is geboren.

Foto: Tonnie Hietbrink

Foto: Henk Eikenaar
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VERVOLG FLITS-TECHNIEK
door Klaas Haitsma
de avond van 25 november 2004 bij Foto van der Breggen verzorgt door Erwin Lam.
Bij van der Breggen zit je tussen de fototoestellen en de flitsapparaten dus is het goed toeven om e.e.a.
uitgelegd of besproken te krijgen met betrekking tot ``flitsen``.
Edwin die helaas vanavond niet aanwezig is heeft over de 1e flits avond veel geschreven en om je
geheugen op te frissen even nog het volgende : de opdracht was `` We gaan de camera handmatig
programmeren, de sluitertijd zo langzaam instellen als we durven maar dan wel zonder te bewegen en
het diafragma op z`n grootst``, en laat dan op 25 november maar het resultaat zien.

Foto’s: Margreet van Eerten

Erwin verteld dat een opzetflitser voordelen heeft als je er personen mee flitst maar als je statische
onderwerpen flitst dan kan je beter de ``eigen`` flitser van de camera gebruiken omdat deze dichter op
(boven) de lens z`n werk doet en daardoor minder slagschaduw laat zien.
Bij de volgende personen werden dezelfde op- en aanmerkingen uitgesproken en de foto`s met
bloemen en personen kwamen aan de beurt en werd er geconcludeerd dat je zonder statief onmogelijk
met een sluitertijd van een hele seconde ``scherp`` kon fotograferen (bewegen geeft ook een soort
schaduw).
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Foto’s: Annette Klein Wolterink

Weer een belangrijke tip: hoe dichter het te fotograferen onderwerp voor een muur staat hoe groter de
slagschaduw is.
Volgens Erwin is een schaduw op een foto niet altijd hinderlijk als de schaduw maar niet ``te``
aanwezig is. Wanneer er geen schaduw aanwezig is, is er ook geen ``diepte`` waar te nemen. Door een
kaartje achter op de opzetflitser te monteren wordt de schaduw aanvaardbaar en is de kleur iets
warmer.
Wederom een opmerking `` Een gewone gloeilamp is geen goed wit licht daarvoor moet je een
daglichtlamp gebruiken`` aldus Edwin. Bij digitaal fotograferen geeft onderbelichting altijd iets
``ruis``.
Let op voor een mooi geflitst plaatje dat je bij het instellen van de sluitertijd en diafragma ook de
filmgevoeligheid (iso / asa) vast zet en dus niet op automatisch laat staan want dan ``denkt`` de camera
nog zelf een beetje mee.
En tenslotte nog een wijs woord van de meester ``Met flitsen kan je het licht op de foto sturen``.

INLEVEREN WEDSTRIJDFOTO’S
“DRIELUIK”
door Jan Hietbrink
Iedereen heeft naar deze avond 9 december 2004 hard toe gewerkt. Ieder is de laatste dagen nog
druk in de weer geweest om zijn/haar drieluik er picobello uit te laten zien.
Voordat we daarover verder gaan, heet Elly ons natuurlijk allemaal welkom. Walter heeft zijn drieluik
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wel ingeleverd maar denkt nu even niet aan ons. Gezien het tijdverschil zal hij nu wel op één oor
liggen en aan ons denken. Hij is met vakantie naar het verre oosten.
Voordat we tot de orde van de dag overgaan, heeft Elly nog een vraag, puur eigen belang.
Zij heeft nog niet genoeg te doen, dus zit ze ook nog op een gospelkoor. Zij treden vrijdag op in
winkelcentrum De Hamershof in Leusden. Omdat hun website aangepast moet worden, kan ze wel
wat leuke foto's gebruiken. Daarom vraagt ze vrijwilligers om die avond de kou te trotseren en er maar
op los te schieten.
Die avond is inmiddels voorbij en Marianne met dochter, Yvonne met dochter en wij (Tonnie en Jan)
hebben geprobeerd er iets van te maken. Viel niet mee. Groot podium, druilerig weer, veel microfoons
etc.etc.
De geschoten kiekjes worden bij Marianne ingeleverd en zij zal kijken of er wat van te maken valt.

En dat Marianne er iets van gemaakt
heeft blijkt uit deze inlay!!!!
Chapeau!!!!

Elly, het optreden was trouwens fantastisch!!
Lekkere swingende songs.

Zo nu weer terug naar de Drie-Luiken.
Sjonge wat een verscheidenheid en creativiteit, ieder op zijn eigen manier. Ieder kon zijn creatie bij de
ezel toelichten en eventuele vragen en opmerkingen beantwoorden en onderbouwen.
Walter lag als eerste op de ezel:
Bijzonder creatieve vinding. Een dromende vrouw met penseel, die in haar gedachten een persoon op
het strand schildert. De doorlopende arm naar het schilderspaneel was perfect. Ook zijn paspartout
was subtiel gesneden. Er werd opgemerkt dat het jammer was dat de krijtjes/verf erg netjes lagen.
Ook werd opgemerkt dat de man op het strand nauw niet iemand was waarvan je droomt en waarover
je schildert!! Smaken verschillen natuurlijk.
Jannie had het in de natuur gezocht. Op een erg mooie manier had zij dezelfde paddestoel 3 x
gefotografeerd. Van verder weg tot dichtbij. Er zaten mooie lijnen in de foto's. De sterke diagonaal
trekt vooral de aandacht. Klein maar fijn.
Yvonne v.d. B had een rommelmarktlijst op een geraffineerde manier bewerkt. Het glas in de lijst was
matglas, met 3 vierkanten, waarin de foto's duidelijk zichtbaar zijn. Dit geeft een bijzondere
dieptewerking. Het licht hebben we nog even uitgedaan omdat zij ervan werd verdacht stiekem een
lampje erin te hebben verwerkt. Dat bleek niet het geval. De vogel op haar foto is in 3 posen te zien.
Zij trof het dier op hun huwelijksreis. Ze noemt haar drieluik GELUKSVOGEL
Marianne doet weer verwoede pogingen haar plaats van vorig jaar te herhalen. Zij was wel op een
zeer creatieve manier bezig geweest. Om een spiegel had zij een zilverkleurige lijst gemaakt. Op de
spiegel waren haar foto's verwerkt. Alles in zwart/wit. Het heet Reflectie. Je kunt de spiegel
omdraaien, dan heb je precies hetzelfde beeld. De foto's waren gespiegeld en ondersteboven tegen
elkaar geplaatst. Op de lijst was enige kritiek.
Tonnie had eigenlijk geen goed gevoel over haar foto's. Zij wilde 3 foto's naast elkaar plaatsen, maar
vond dan de kleurencombinaties niet goed. Eerst wilde ze gewoon 3 foto's inleveren en maar zien wat
ze er van zouden zeggen. Deze week ondekte ze opeens toch andere mogelijkheden. Ze past geen
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paspartout toe, maar eigenlijk het omgekeerde. Op gaatjesboord heeft zij de 3 ingelijste foto's
verwerkt, zodat ze qua kleuren wel combineren. De vissers zijn druk aan het werk en de rode netten
heeft zijn van de ene naar de andere lijst door laten loten. Een schelp en zeesterren maken het
compleet. De foto's zijn uit verschillend perspectief genomen. Er zit ook een mooi lijnenspel in.
Annette toont vol trots haar kinderen. Zij heeft in huis een laken gespannen om als achtergrond te
dienen. De kids zitten heerlijk in hun ondergoed. Het zijn erg spontane foto's geworden. Ook zonder
flits hebben de kinderen spitslichtjes in de ogen. Ook de neutrale lijst is mooi.
Henk heeft verder geborduurd op suggesties uit een eerdere bijeenkomst waarin zijn foto vanuit een
laag standpunt werd besproken. Hij gebruikt dezelfde foto drie keer. Rechtop, horizontaal en op z'n
kop. Zijn zwart/wit creatie is erg bijzonder. Met het maken liep Henk tegen moeilijkheden aan met zijn
paspartout. Voor zijn lange smalle lijst was moeilijk iets te vinden. Hij heeft de foto's later met witrand
af laten drukken. Die witranden zijn nogal fors, dit trekt een beetje de aandacht weg van de foto's.
Hem wordt geadviseerd die nog te versmallen. Nanda heeft vanaf de vuilnisbelt nog mooi zwart papier
op de kop getikt. Mogelijk kan Henk daarmee zijn paspartout nog aanpassen.
Pauze Na zo veel indrukken wordt het tijd voor een kopje koffie.
Inmiddels is Klaas ook gearriveerd. Hij heeft zich blijkbaar gehaast gezien zijn rode wangen. Nadat hij
op de voorste rij plaatsnam, werd hem vriendelijk verzocht maar wat naar achteren te gaan zitten.
Gezien zijn lengte ontnam hij sommigen het zicht.
Nanda vertoont na de pauze vol trots een drieluik van haar opa en oma. Zij vertelt hoeveel moeite ze
er voor heeft moeten doen om hen zo vrolijk ('een beetje verliefd' op de foto te krijgen). Erg mooie
zwart-wit foto´s in een eenvoudige lijst. Een drieluik met emotionele waarde.
Nanda twijfelt zelf welk drieluik ze zal inleveren. (Ja, zij heeft er dus twee.), waar haal je de tijd
vandaan'
Het tweede drieluik van Nanda zijn foto´s uit de nachtSOP. Rook en licht geven de tractor een
misterieus aanzien. Het smalle randje om de foto´s accentueren deze knap. Lijst is warm, zou ook in
zilver hebben gekund. Het drieluik is spannend misterieus, volgens velen een goede kanshebber.
Margreet heeft 3 ruwe lijsten goed geschuurd en daarna voor 3 verschillende (baby)kleuren gekozen,
(de 3 basiskleuren) die bijzonder goed passen bij de kleuren op de foto´s. De lijsten zijn met
schanieren aan elkaar gemaakt. Zij noemt het DE VERWONDERING. Het zijn 3 foto's van haar
kleinkinderen. De slagschuw wordt niet als bezwaarlijk gezien. Het zijn erg lieve foto's.
Sonja was niet aanwezig. Haar foto is gebracht. Zij heeft tijdens de SOP met de boswachter een tak
boven het water gefotografeerd. De tak met de weerspiegeling in het water geeft een bijzonder effect.
Zij heeft 3x dezelfde foto gebruikt. De tweede en derde foto heeft zijn voorzien van zwarte lijnen. Ziet
er goed uit. De lijnen in de foto's zouden iets smaller hebben gekund.
Elly heeft haar kunstwerk tot dan in de plastic zak verborgen gehouden, maar moet nu toch haar werk
laten zien.
De ene oh na de andere is te horen. Zij heeft in drie lijsten een koprol met foto's gemaakt. Te Land, ter
zee en in de lucht. Haar KOPROL wordt "typisch Elly" genoemd. De waardering is erg groot, hoewel
sommigen het geheel erg druk vinden. Het is een geweldig kleurenspel. De gouden randjes om de
foto's, die diepte aan het geheel geven, vindt niet iedereen mooi. Zou wat minder zwaar gekund
hebben.
Maartje maakt bezwaar tegen de foto's in de eerste lijst. Elly gebruikt daar "haar" koeien.
Klaas komt daarna met iets heel anders op de proppen. Hij heeft voor niet zo veel geld een open
kabelgoot op de kop weten te tikken. Maar omdat de kleur hem niet aanstond, heeft hij het maar laten
spuiten. Dat maakte het dan weer heel duur.
Klaas kennende heeft hij voor iets aparts gekozen. Zijn foto's gaan over veranderende luchten en door
zijn open lijst wil hij het geheel luchtig houden. De foto's hangen, net als in de doka, aan wasknijpertjes, aan zijn lijst.
Er wordt opgemerkt dat de eerste twee foto's wat meer verschillend hadden mogen zijn. Hij wil de
werkende lucht van dat moment laten zien.
Jan heeft in Scherpenzeel een boom ontdekt waar tientallen paddestoelen huizen. Tijdens een
wandeling heeft hij daarvan meerdere foto's gemaakt, van onderen, boven etc etc. Zijn HERFST
creatie heeft hij verwerkt in een geprint paspartout. De lijsten daarin zijn uitgesneden, waarna de foto's
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er in aangebracht zijn.
Petra gaat voor een klassiek drieluik. Drie glas-in-lood ramen, die vanaf nagenoeg één plaats zijn
gefotografeerd. Het waren eigenlijk de eerste foto's die zijn met handmatig instellen heeft gemaakt..
Om de foto's zit een zwarte rand. Ze heeft de lijst nog niet klaar. Op de maat van de foto's wil ze die
laten maken (met bogen). Haar werd geadviseerd het zwart te handhaven. Door ze iets te snijden kan
één van de foto's ook recht worden gemaakt.
Ad zit met een probleem. Van de foto waarvan hij het drieluik wilde maken, kan hij het negatief niet
meer vinden. Aangezien dit van een APS-camera is, is het erg lastig te ontdekken op welk rolletje de
foto heeft gestaan.
Hij toont zijn panorama foto met een vergezicht op een eiland aan de overkant van het water, waar
een dikke onweersbui voorbij trekt.
Geprobeerd zal nog worden van deze foto een digitale versie te maken. Nanda wil hem daarbij
behulpzaam zijn. Succes ermee.
Maartje vertelt tenslotte kort wat eigenlijk haar bedoeling was. Tot vanavond had ze besloten om er
maar niet meer aan te beginnen, maar van al het moois heeft zij toch weer de kriebels gekregen. Wie
weet zit straks haar kunstwerk toch nog bij de jury.
We kunnen terugzien op een geslaagde avond. Iedereen heeft op zijn eigen manier geprobeerd er iets
bijzonders van te maken. Het was van hoog niveau. Vooral de eerlijke open kritieken hier en daar
worden alleen als opbouwend beschouwd. Door de gezellige vriendschappelijke sfeer kan dat ook.
Wel is er opgemerkt dat voor de wedstrijd een reglement is opgesteld. Uitgangspunt was een drieluik
met foto's van 20 x 30. Afgeleide daarvan (20 x 20) is ook toegestaan. Hiervan is op vele manieren
afgeweken. Niet bekend is wat de jury hiermee doet. Het reglement is daar ook bekend.
Later wordt over deze formaten nog een keer teruggekomen. Wordt eerst in klein comité besproken.
Na de drieluiken moet er voor het nieuwe wedstrijdseizoen een nieuw onderwerp worden gekozen.
Na wat scheurwerk van Elly, zijn er verschillende mogelijkheden. Sporen bij nacht. Snelheid. Dichtbij
huis. Stilleven. Teamwork. Winterslaap. Transport en vervoer. Minimaliseren. In de Lucht. Motivatie.
Na de eerste ronde stemmen komen er twee winnaars uit: Teamwork en Transport en Vervoer.
De tweede stemming levert een duidelijke winst op de Transport en Vervoer. Dit wordt dus het
nieuwe onderwerp voor de kalenderjaarwedstrijd 2005.
Fijne feestdagen en graag tot volgend jaar. 6 januari is de volgende FLITS.

door Klaas Haitsma

EZEL-avond met compositie en lijnen en tegenlicht
GELUKKIG EN GEZOND NIEUWJAAR
Onze voorzitster Elly noemt vanavond 6 januari 2005 diegene op die er niet zijn maar ik ga beginnen
met beter nieuws, twee “nieuwe” FLITSers nl. Ank en Bob komen een avondje kijken.
Elly merkt vervolgens op dat de fotoketting goed wordt vervolgt en iedere FLITS-avond staat er een
nieuwe kandidaat op die er op dat moment tijd voor gaat vrijmaken. Prima dus !!!
En dan …. De avond met 2 onderwerpen, compositie en lijnen zoals zeer kundig reeds op een eerdere
avond toegelicht door Walter, en tegenlicht (ook) met silhouet.
Henk mag als eerste op de ezel en hij is met voorsprong degene die van ieder gevraagd onderwerp de
meest uitgebreide voorstelling geeft door zijn 5 items te begeleiden van de juiste ondertitels.
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DE GULDEN SNEDE

Foto: Henk Eikenaar

Had Klaas nog moeite met de silhouet in de zon, zo bewees Walter dat het gewoon met een pilsje
wachten is op het juiste moment, steeds weer 10 tellen wachten en weer KLIK.
Yvonne S. was als in een droom, want ze wil zo in èèn van de foto`s van Walter kruipen maar daar
kwam niets van.

LIJNENSPEL

VLAKVERDELING

Foto: Jan Hietbrink

Foto: Annette Klein Wolterink

PLAATSING IN DE RUIMTE

KADERING

Foto: Klaas Haitsma

Foto: Jan Hietbrink
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SNIJDEN

Foto: Annette Klein Wolterink

Foto: Elly Mol

Foto: Tonnie Hietbrink

Foto: Jan Hietbrink

Foto: Walter Ravenhorst
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Elly toonde haar bijdrage en ook zij deed een duit in het zakje want het strand, de zon tussen de
palmbomen, het geheel verpakt met een mooi passe-partout was van hoog niveau .
De echte Margreet dacht dat de opdracht behoorlijk ingewikkeld was maar na het zien van de foto`s op
de ezel ging er een flitsje branden en had ze dit ook wel gekund.
Jan had zijn foto op de automaat genomen in de tijd dat ie nog geen ``flitser`` was, maar zijn poging
tot scoren had resultaat want het lijnenspel was dik in orde (volgens anderen).grapje !
Een foto van Klaas kon nog mooier maar dan wel zonder 5 centimeter van beide zijkanten, aan hem
het verzoek om geen commentaar te geven zodat we snel verder konden. (Hoezo?)
Op 17 februari staat het onderwerp ``beweging`` op de ezel en nu wat voorbespreking….iets moet
bewegen welk je terug moet zien op de plaat. Sluitertijd op de zelf instel knop is de oplossing of de
camera meebewegen maar dan mooi in beeld. Gebruik ook eens een statief .
Zelf ben ik al klaar want ik heb er 32 gemaakt met een paar hele mooie met een sluitertijd van 1/8 en
een diafragma van 3,6 tot 8.
De evaluatie van deze avond met een vraag van Elly aan Bob en Ank hoe zij ons leerzame vermaak
hebben ondervonden krijgt ze als reactie …GELIJK LID WORDEN!!

……DAN HET LANG
VERWACHTTE MOMENT!!!!!

Marja en Erwin Lam
van foto van der Breggen geven hun oordeel
door Klaas Haitsma
Het is 27 januari 2005, buiten is het koud en iedereen is zenuwachtig!
De gehele avond wordt gewijd aan de uitslag van de fotowedstrijd van fotokring FLITS.
Het jaarthema was ``een drieluik`` en de ``strijd`` ging tussen 15 deelnemers.

Foto: Klaas Haitsma
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Gloeiende, gloeiende….gloeiende………..
Erwin krijgt het woord van Elly en steekt direct van wal, ``FLITSers, als je eten of drinken wil mag je
er zelf van nemen`` en ja hoor, Klaas had al een potje van de Hertog te pakken .
Erwin was van oordeel dat het niveau van fotokring Flits was gedaald welk misschien te wijten was aan
het feit dat vorig seizoen de creatievelingen een extra pluimpje kregen.
In willekeurige volgorde werden de eerste uitslagen bekend gemaakt behoudens de 6 aller beste.
Het 1e cijfer is voor techniek, het 2e voor de presentatie en het 3e cijfer voor de creatie (het geheel).
TONNIE: 6–8–7 =21 (mooi, maar dan wel op een witte muur- de ``aktie`` is onderbelicht)
AD: 6–7–8 =21 (iets meer aandacht en je bent een winnaar-vuil zoals houtsnippers onder glas een
witte streep- foto niet goed onder passe-partout)
HENK : 8-6-8 =22 (een te geforceerde drieluik met nog èèn zo`n foto erbij wel een goede 4-luik ~~en
op de club vond men het een goed plan~~)
SONJA: 6-6-7 =19 (een foto met veel lijnen en dan een presentatie met nog mèèr lijnen)
YVONNE v.d. B.: 6-8-6 =20 (alles in balans, mat-glas als passe-partout, dit is af, maar de
achtergrond is even scherp als het onderwerp. Maak het los van de achtergrond.
(Klaas wordt nerveus maar vind het strenge optreden van de jury geweldig en heeft behoefte aan nog
een goud-gele).
JANNIE: 6-6-6 =18 (mag het ietsjes meer zijn???? aldus Erwin en Marja)
(de beste 6 komen als laatste maar Klaas is nu al aan de beurt, gloeiende….gloeiende)
KLAAS: 6-6-6 =18 (een wasrek…waar zijn de onderbroeken????) gloeiende….
(als of je gezakt bent voor je rijbewijs met meer dan 2 miljoen km. op de teller, zeker te veel korting
gekregen, ik doe het niet meer punt) (als de jury geweten had dat het een touwtje met negatief moest
voorstellen dan was het een winner geweest! Gloeiende gl…)
MARIANNE: 6-8-8 =22 (waar is de fotograaf in Marianne, wel artistiek. Wat moet ie kosten? Erwin
wil hem wel thuis hebben)
JAN: 6-8-8 =22 (evenwicht is gevonden, mooi kleuren gebruik een echt drieluik, “Jan, je kan het wel,
let op de scherpte van het onderwerp, één stopje terug en…meer scherptediepte”)
PAUZE…….Klaas heeft al gehad dus die blijft zitten en daarna ……..6 winnaars!
En dan de DERDE plaatsen met 24 punten
NANDA: 8-8-8 =24 (de sfeer van mist/rook en licht…uitstekend gevangen, onscherpte is géén
probleem bij deze drieluik)
ANNETTE: 8-8-8 =24 (hier is over nagedacht!, het rood van de speeltjes, alle 3 de foto`s en het
passe-partout mogen iets lichter)
MARGREET: 7-9-8 =24 (presentatie…..PERFECT! DIT IS AF even kroppen en weg zijn die
grote mensen vingers)
PETRA: 7-9-8 =24 (een winner die niet kon winnen, het is geen foto….maar een reproductie. Want
de foto is van een kunstwerk gemaakt, het kunstzinnige is reeds gemaakt (het glas in lood). Petra had
de kerk kunnen fotograferen met daarin van die mooie ramen. ~~een fffèt applaus voor Petra)
En thannnnnn……… the second best!!
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ELLY: 7-9-9 = 25 Het klopt, ter land~~ter zee~~en in de lucht. De cirkel is rond. Oei, wat een
werk, een mooi werk, Elly had nog aan de piloot gevraagd om even op z`n kop te gaan vliegen
maar heeft zelf een bocht van 180 graden met de camera gemaakt. 27 foto`s en dan draaien
maar, jammer Elly maar iederèèn vond het ZEER CREATIEF!

En the winner izzzzzzzzzzzzz…………!!
WALTER: 8-8-9 =25 Ook hij 25 punten maar verdiend met 3 foto`s (waar Elly er 27 voor
nodig had) voor èèn drie-luik de aller hoogste eer en prijs namelijk …..de wissel
CAMERA en z`n naam zal eeuwig pronken!

Foto’s op deze pagina: Klaas Haitsma

Walter,

jongen..namens alle FLITSers Smak, smak, GEFELICITEERD!
Zoals jij dat zand liet doorlopen over het schilderspallet vanwaar een penceel in hand aan arm
overliep naar de vrouw op bank. PRACHTIG!

Neem van mij aan ``ohhh wat
moeilijk`` aldus Erwin en hij had een
boeket bloemen en een warme hand
over voor de winnaar 2004 Walter
Ravenhorst.
Voorzitster Elly bedankte de jury voor
hun inzet en commentaar en
overhandigde Erwin een cadeaubon.
Volgend, dus dit, jaar is het thema
TRANSPORT EN VERVOER (dan
zullen we nog eens zien wie daar
verstand van heeft).

Na de uitslag en de
felicitaties over en weer,
werd er nog gezellig
nagepraat mét een goudgele!!!!!
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1e prijs WALTER RAVENHORST
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2e prijs ELLY MOL

3e prijs MARGREET VAN EERTEN

3e prijs ANNETTE KLEIN WOLTERINK
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3e prijs NANDA KLABBERS

3e prijs PETRA KOOPMANS
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architectuur en de haven
door Annette Klein Wolterink en Bob van Doorn
Op 29 januari stond een SOP naar Rotterdam op het programma. Het weer zag er goed uit. Alleen een
beetje koud. Voor mij, als nieuw lid, is het de eerste keer. Ben erg benieuwd. Afgesproken was, om
10:00 uur bij Hans en Yvonne. Volgens Henk wonen ze boven Albert Heijn. Maar de ingang…..?? We
(Ad, Ank en Bob) wachtten dus voor Albert Heijn tot Annette kwam. Die wist de ingang te vinden. Bij
Hans en Yvonne werden we onthaald op koffie en cake. Heerlijk. Inmiddels is de groep compleet:
Hans, Yvonne, Marianne, Annette, Ank, Henk, Ad en Bob. Voor sommigen even nog het budget
aanvullen bij de Rabobank en vervolgens op weg naar Rotterdam.
Henk wist de weg en dus mag hij voorop rijden. Wij achter hem aan. Door het gezellig babbelen in de
auto waren we vrij snel in Rotterdam. Via de Erasmusbrug kwamen we bij een parkeerplaats. Wij
waren één van de eersten op die parkeerplaats, dus ruimte in overvloed.
Inmiddels was het toch bewolkt geworden. Dit viel tegen.
Met z’n allen gingen we richting centrum. Uiteraard werd er
al driftig gefotografeerd. Iemand plaatste een opmerking:”Ja
jullie met een digitale camera kunnen erop los fotograferen,
ik moet selectiever zijn met een analoog fototoestel.” Pleit
dit in het voordeel van een digitale camera….??
De eerste “echte” bezienswaardigheid was
havenmuseum. Hier werd veel gefotografeerd, maar

het

was volgens mij ook het punt waarbij de groep zich min of
meer splitste. Bij het haven museum was veel techniek te zien.
Hijskranen, oude schepen en oude scheepsdiesels, waarvan er één ook echt werkte. Na het
havenmuseum gingen we richting de “kubuswoningen”. Inmiddels was de zon gaan schijnen. Die gaf
de wereld toch een vrolijker aanblik.
Van al dat fotograferen en lopen werden enkele magen toch wat opstandig en werd besloten iets te
gaan eten c.q. koffie te gaan drinken. De keuze viel op een restaurantje in de buurt van de
“kubuswoningen”. Daar hebben we wat gegeten en gedronken, variërend van een kop koffie met
appeltaart tot een “Belgisch brood met smeersels”. Het laatst genoemde smaakte uitstekend. De
appeltaart zag er trouwens ook erg aantrekkelijk uit.
Annette en Ank belandden ondertussen in de koopgoot en moesten de winkelkriebels even
wegdrukken, maar uiteindelijk werd het kicken op het beursgebouw.
Wat een mooi plaatje, eindelijk een beetje een blauwe lucht… dit worden vast de foto’s voor op de
ezel.
Na het eten stelde Hans voor om met de watertaxi naar Delfshaven te
gaan. Dat was een leuk idee.
Dus terug gelopen naar de aanlegplaats van de watertaxi’s. We moesten
even wachten tot er een lege taxi kwam. Na het inschepen voeren we
rustig naar de Nieuwe Maas.

Fotokring FLITS wordt gesponsord door Foto van der Breggen 38

Toen ging het voor ons gevoel plank gas richting Delfshaven. Het voelde aan alsof je in een jeep zit en
op een hobbelige zandweg reed met een vaart van 50 km/u. Heel veel gebonk dus. Bij de ingang van
de haven bij Delfshaven maakte de taxichauffeur/kapitein zo’n scherpe bocht, dat we even dachten dat
we op de zijkant van de boot binnen zouden varen. De tocht was een heel leuke ervaring. Delfshaven
heeft een nieuw en een oud deel.
We hebben er rond gelopen en uiteraard ook foto’s
gemaakt. Het uur dat we hadden was zo om, want toen we
bij de aanleg steiger kwamen stond de watertaxi alweer te
wachten. Hans had de watertaxi ook meteen voor de
terugweg besteld.
Even is de taxi gestopt. Dit op verzoek van Marianne om
een foto van een oude brommer te maken.Vervolgens in
volle vaart naar de oude Holland-Amerika Lijn pier.
Daar waren Annette, Ank en Henk inmiddels ook weer.
Zij stonden nog even wat “beweging”foto’s te nemen van een groep stoere skatende jongeren.
Vervolgens was de groep weer compleet. Met z’n allen hebben we geprobeerd iets te gebruiken in het
restaurant van hotel Amerika. Deze was echter erg vol doordat er een aantal bedrijven een
personeelsuitje hadden.
Toen maar terug gegaan naar Cafe Rotterdam bij de
parkeerplaats.
Hier hebben we met z’n allen wat gedronken en
nagepraat over de dag. Inmiddels was het al gaan
schemeren. We zijn in de auto gestapt en achter Henk
aan weer richting Woudenberg.
Ik vond het een geslaagde dag en ik kijk weer uit naar
de volgende SOP.

Foto: Henk Eikenaar

Foto: Ank Albers
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een uniek project bijna vergeten
door Elly Mol
Weet je het nog……..? We hadden een plan toen de gemeente ons belde………!! Zij wilden
van ons foto’s “hebben” om te gebruiken voor folders en ander PR-werk. Dat kan, maar even
wachten want wij zijn een Cd-rom over Woudenberg aan het maken luidde ons antwoord. En
de interesse was gewekt. We gingen praten op het gemeentehuis en jawel, de afspraken
werden gemaakt en we gingen aan de slag.

Deze CD- rom is
samengesteld door:

Marianne van den Hoek

Het werd een ontzettende race tegen de klok want wij wilden de Cd-rom verkopen tijdens
Haantjesdag 2004 en Marianne vroeg ons om honderden foto’s. Tevens zorgde Marianne voor
toestemming van Fidelio om hun muziek te mogen gebruiken.
Klaas vroeg zelfs bij wildvreemde mensen of hij foto’s mocht maken vanaf hun
bovenverdieping en Walter en Marianne kropen hoog de kerktoren in om de skyline van
Woudenberg vast te leggen.
Maartje bleef als penningmeester met de gemeente in gesprek om de kosten voor ons zo
gunstig mogelijk te houden.
Daags voor Haantjesdag werd het branden, branden en nog eens branden, de inlays werden in
de doosjes gedaan en de etiketten geplakt en tijdens Haantjesdag zorgde Marianne voor een
computer aan onze kraam waar de Cd-rom continu afgespeeld werd……de verkoop kon
beginnen!!!

MARIANNE……BEDANKT!!!!!
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door Klaas Haitsma 3 februari 2005
maken van een DIA-SHOW (deel 1) verzorgt door Marianne van den Hoek

De Fotoketting vervolgt zijn/haar weg van Annette naar Petra en zij geeft het door aan Ank en
direct later weer naar Bob. Mensen, velen van ons zijn al geweest en de vaart zit er goed in.
Elly geeft het spreekrecht aan Marianne want die heeft me daar een hoop uit te leggen! Deze
avond gaat het voornamelijk over de voorbereiding van de foto’s
Haar bijdrage gaat over hoe je een dia show kan maken van je foto`s en daar kan je dan weer
lekkere muziek aan toevoegen en samen met de ondersteuning van Walter werden de door de
FLITS-leden
meegenomen
laptops
bedrijfsklaar gemaakt.
Marianne vertelde en vertelde en hoooostop niet zo snel want al kun je dan goed
foto`s maken zoals Klaas dat wil nog niet
zeggen dat je zo snel bent op de comp.
Maar Marianne had zakken vol geduld en
zo was iederèèn bezig en te ``klikken`` en
te zoeken en te lezen. Heel belangrijk is
dat je de foto`s moet verkleinen naar
maximaal het beeldformaat. Dit in
verband met de MB`s die gelijk moeten
zijn aan die van de muziek.
Welnu, ik als ``luisteraar`` ben gek op de
DIRE STRAITS en FRANK SINATRA
dus genoeg MB`s of zij dat DCbels?
Ook Yvonne v.d. B, het lijkt wel een
gangster code, die lag voortdurend onder
tafel en riep de hulp in van Klaas die ook
alleen maar zat te kijken alsof ie alles
onder controle had. En dan Petra, zij was
blij dat zij niet de enige was die er de
…….van snapte. Neen geef mij maar
Margreet, zij hielp ten minste ieder in het rechte spoor en dat geeft de burger moed.
Over de inhoud van ons ``klik`` spektakel halees of helaas, dan had je maar zelf op moeten
letten alles staat in het boek!
Het cursusboek inclusief de bijbehorende CD gaat ons na veel afdingen 5 euro kosten, dank je
wel aan de penningmeester die ook € 5.= bijdraagt maar er vanavond niet was!!!!!
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door Klaas Haitsma

BEWEGING

17 februari

Een kleine kring vanavond maar het programma beloofde een leerzame te worden want de foto`s met
BEWEGING stonden op het lijstje. Ook kwamen deze avond de sop foto`s van Rotterdam op de ezel
samen met wat we op fotogebied graag nog meer wilden laten zien.
Ja zo ongeveer begon de opdracht maar nu naar de ezel………echt, een bewegende auto met
draaiende wielen en wat streepjes achter zich latend en de opdracht voor Klaas was geslaagd.

Foto: Ank Albers

Foto: Klaas Haitsma

Nu Nanda, zij had ook probleempjes want veel foto`s werden te WIT en dit probleem werd besproken.
De Waterval bleef gelukkig doorstromen zodat er toch goede beweging zichtbaar was. Met een te
lange sluitertijd werd het plaatje te wit en zag je niets, daarom maar weer proberen, 1 achtste of 1
zesde van een seconde was vaak al goed maar soms moet je wachten, zelfs wel 4 minuten aldus
Walter dan kleurt je plaatje wel in maar je onderwerp is allang aan de koffie. (Ook is het verstandig
om te wachten op MINDER omgevingslicht...Schemering).
En dan…..de vakman,Walter jouw inbreng was een mooie. En dan die kat, hoe moet ik dat nu
navertellen, die kat schud z`n kop en plots staat ie stil op ``de plaat``.

Foto: Walter Ravenhorst

Foto: Annette Klein Wolterink
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Ik zal wel niet alles hebben opgeschreven maar als laatste nog de skate actie foto`s gemaakt en
beschreven in het verslag over de SOP te Rotterdam, Annette, dit was dus echt actie !!!
Bijna pauze maar Klaas wil voor ie gaat nog effe snel wat laten zien want dat was ook een onderdeel
van de avond. Hij had nl. zelfgemaakte kaarten met nou ja toch wel aardige foto`s die ie later weer in
plaats van een cadeautje met 4 of 5 tegelijk weggaf aan de jarige, op deze manier hoopt ie toch noch
naamsbekendheid te krijgen want verkopen ging niet zo snel.
Ook was z`n oog gevallen op de half geopende tas van Margreet die echt een kast vol foto`s bij haar
had maar daarover na de pauze meer……..
Nu dan Margreet aan de beurt. Margreet heeft schitterende foto`s van haar voetballende

Foto’s: Margreet van Eerten

kleinkinderen op de ezel getoond, de camera had hele subtiele bewegingen vastgelegd met o.a. de
haren van de kinderen die zichtbaar bewogen, echt heel mooi gedaan! En wat te denken van de jetskiër
bij tegenlicht.

door Walter Ravenhorst
de avond van 10 maart 2005 bij Foto van der Breggen verzorgt door Erwin Lam.
Deze donderdag was FLITS weer bijeen bij Erwin, hij zou ons wat bij brengen over modelfotografie.
Dit moest natuurlijk uitgelegd en beoefend worden in zijn eigen studio achter winkel. Speciaal voor
deze gelegenheid waren de als professionele modellen ogende Yael, Jonathan en Lysanne
(waarschijnlijk op tussenstop tussen Milaan en Londen) opgetrommeld.
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Erwin begint, in zijn eigen domein een “setje” op te zetten en bezigt hierbij kreten als “8 twee
tiende…”, en mediumshots…welke niet door iedereen begrepen worden. Hij ligt de studio uit met een
softbox, een uit de hand gelopen schemerlamp welke zorgt voor de hoofdlijn van het licht. Een tweede
spot verzacht de schaduwen en zorgt voor een witte bundel op de achterwand. Laat het eerste model
maar komen.
Yael mag als eerste op de “idols”-middenstip. Erwin laat haar op een manier staan welke voor haar
zelf gemakkelijk voelt, (benen iets uit elkaar). Vanwege haar bril moet ze iets naar beneden kijken om
spiegeling te verminderen. En laat het schieten maar beginnen. Bijna dan….
Op de camera wordt i.p.v. een flitser een zender geplaatst welke de (grote) flitslichten automatisch af
zal laten gaan. Hierom mag er straks slechts 1 iemand tegelijkertijd foto’s maken. Erwin stelt zijn
lichtmeter in op 200 ASA, en meet bij een sluitertijd van 1/60 seconde een diafragma van 8. Deze
waarden dienen we straks op onze camera in de “M” (manueel) stand in te stellen. Door de “M”-stand
schakelen we de intelligentie van onze camera uit. Als onze camera zelf zou gaan meten, zou dit nooit
de situatie tijdens een flits zijn, dus een foutief meetresultaat opleveren. De lichtmeter van Erwin laat
de flitsers afgaan en meet dan vanaf de positie van het model hoeveel licht daar aankomt. Voor
sommige zal dit instellen moeilijk danwel onmogelijk zijn…

Foto: ????

Broer Jonathan wordt naast zijn zus geplaatst, waardoor hele andere stoere poses mogelijk worden.
Achtereenvolgens mogen allen met een passende flitsvoet de zender gebruiken om het echte
studiogevoel op te doen. De foto’s die je dan maakt ogen echt heel anders dan dat je dit gewend bent.
Erg leuk om eens mee te maken.
Ook model Lysanne maakt haar opwachting en toont zich een ware lens-babe die wel heel
gemakkelijk “vuil” kan kijken…maar zich duidelijk op haar plek voelt.
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Als ons stoere trio konijnenogen van de vele “flits”-lichten heeft en een ieder een poging heeft
gewaagd verhaalt Erwin nog wat over zijn eigen beroepspraktijk en geeft wat tips over de omgang
met modellen. Belangrijk blijft om te communiceren met de modellen en deze hierdoor op hun gemak
te stellen. Erwin stelt de voorbereiding van een “shoot” bewust uit zodat hij het model kan gadeslaan
terwijl hij zijn voorbereiding treft om te zien wat een natuurlijke pose zou kunnen zijn voor hem /haar.
Als afsluiter mogen we zelf als groep in de spotlight en Erwin vereeuwigd ons als een soort
nachtwacht… ben benieuwd..
Dank aan onze drie modellen en hun moeders (Marianne en Yvonne) voor het lenen! De moeders
willen natuurlijk al het fotomateriaal van hun kroost graag ontvangen. Willen jullie dit naar Marianne
doen toekomen (liefst als origineel op CD) dan zorgt zij voor de rest.

door Klaas Haitsma 24 maart
maken van een DIA-SHOW (deel 2) verzorgt door Marianne van den Hoek

Een mededeling van Walter die mede namens Marianne verklaart dat we het heft in eigen WEBland
gaan nemen. Ze hebben een nieuwe website gemaakt en die gaat de lucht in als alle FLITSers foto’s
voor hun pagina hebben ingeleverd. Dit kan bij Walter en/of Marianne.
Nu les 2………. Marianne verteld dat het zeeeeer belangrijk is om de juiste muziek uit te zoeken voor
bij de foto`s van de diashow. Eventueel “stukjes” muziek van een bepaald nummer om zo de waarde
van de gemaakte foto`s nog groter te doen zijn.
Met z`n elven zijn we aan de slag
gegaan…..beetje bij beetje werden we
wijzer want Marianne had gelukkig
weer veel geduld, maar onder dat
geduldig zijn was de sfeer gezellig!
De hoogte (lees sterkte) van de
muziek konden we in beeld zien
veranderen en dat is een bijzonder
leermoment. Inmiddels weten we ook
waarom Janny steeds wegloopt
….lekker hoor zo`n haperende laptop
en nu hoor je weer “gloeiendegloeiende”.

Foto: Elly Mol

En o, ja, als je een mooie camera
zoekt, zoek hem dan bij Yvonne S. (je
hebt dit niet van mij) Yvonne S. heeft
mooie spullen en 12x zoom, mooi hè!

Klaas had de mooiste….plaats, lekker tussen Margreet en Yvonne v.d. B in.
Henk, Ad en Ank maakten de namen van deze avond compleet, mensen het was weer leuk.

See you, met als bijlage een strip!
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BRON: PLUSPUZZELS

BRON: PLUSPUZZELS
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door Klaas Haitsma
Vijf voor tien, hup op de fiets naar de koffie van Elly. Precies 1 minuut over tien en de deur staat al
open, het zal wel druk zijn en ik hoop dat ik niet de laatste ben. Tig stoelen staan klaar maar binnen
wachten Elly, Marianne, Ad en Bob. Ik denk dat is weinig maar de sfeer niet minder gezellig. Half elf
met 1 auto de file in en daarom binnen door naar Schiphol.
Onderweg werd gesproken hoe de foto`s te maken, maken ook hoe de week verlopen was.
De Paus kwam voorbij en ook het kleedgedrag van de kinderen. Een spijkerbroek voor bijna
driehonderd gulden want zo wordt er dan over gesproken, dan lijkt het nog meer.

Foto: Bob van Doorn

Foto: Klaas Haitsma

Ja, oh kijk, we hebben mazzel de Rozenburg baan is heden in gebruik voor de startende vliegtuigen en
dus zo liet Klaas iedereen weten het moment om de mooiste plaatjes te schieten
Geweldig dichtbij en wat zijn ze groot ! Ja we hebben samen met 300 andere spotters èèn van de
mooiste plekjes en…….KLIK….KLIK…. hè, waar is het vliegtuig nou, vertraging? Ja, de camera met
een behoorlijke vertraging want alleen het puntje van de staart staat er maar op.
De zondag kon niet meer kapot, prachtig weer en veel startende, tonnen wegende joekels vertrokken
naar voor ons onbekende bestemming.
Foto’s: Elly Mol, Klaas Haitsma en Bob van Doorn
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Toen nog een 3 tal andere spotters plaatsen opgezocht maar daar kwamen ze niet naar beneden. En
Elly wilde nog wel zo graag onder zo`n ding gaan liggen en dan een foto maken.
Dan maar naar Haarlem en weer een stukkie terug en TA—Tatatata……een nieuwe spotters plaats
ontdekt en Klak-klik ook die staan er op maar Elly wil er onder maar dat kan hier ook niet. Let op,
twee vliegtuigen dalen naast elkaar…….ja die ander baan gaat ook open.
Snel terug naar de auto en vroemmmmm, ja het gaat allemaal goed komen want de ideale foto kan
worden gemaakt, van opzij, van onderen en van voren, GEWELDIG en zo lagen de dames heerlijk
onderuit in het gras. Elly had een lekker kleurtje en Ad zocht samen met Bob waar een plek was om
nog weer anders te fotograferen en toen was iedereen tevreden en kon onder het genot van een lekker
ijsje de terugweg worden aangevangen.

FLITS gaat in op uitnodiging
fotokring Heuvelrug te Maarn
door Klaas Haitsma 7 april 2005
Een uitwisseling noemen we dat. Fotokring Heuvelrug telt 17 leden en is 1 jaar geleden opgericht.
De voorzitster nodigt alle aanwezigen uit om een lezing van een bekende fotograaf bij te wonen op
uitnodiging van fotokring Amersfoort.
De leden van fotokring Heuvelrug zijn gemiddeld iets ouder dan onze gemiddelde kring leeftijd maar
zij zijn wel lid van de fotobond.
Toen kreeg onze Elly het woord en zette uiteen wat onze fotokring voor activiteiten organiseert en
wilde zelf dan ook maar het spits afbijten door haar drieluik te presenteren.
Nu, ik kan je verklappen dat de ``Heuvelruggers`` zeer onder de indruk waren van deze creatieve
prestatie. Ook kwam de SOP uit Scheveningen aan bod, gepresenteerd in mozaïek.
Yvonne v.d. B toonde een collage van haar favoriete kale mannen hoofden. Ze vond het eng maar ja,
als je eerst in de auto tegen Klaas zegt dat ie maar in de auto moet blijven zitten omdat zij zelf dan
meer aan het woord kan komen moet ze zelf echt aan de bak met haar presentatie wat ze overigens
geweldig deed.
Walter laat iedereen fantaseren en zelf wil ie niet alles verklappen maar het gaat over een droom. We
hebben het wel over z`n drieluik die goud opleverde.

Foto: Marianne van den Hoek
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Ja, dan kan Marianne niet achter blijven, oud van goud maar toch, zij toonde het enige echte
doorkijkje en komt later nog met de ``dia-shows ``.
Henk oogstte voor de zoveelste keer lof met z`n trap met leuningen waar het lijnenspel mooi was. Ook
de foto als doorkijkje door de poort waar een zwerver rustig een drankje verorberde.
De ene aanwezige vond de foto rechts erg mooi, een ander zei ``nee, die linker is veel beter``.
Ook stond zijn drieluik op de ezel, je weet wel, die prachtig gefotografeerde woontoren.

Foto: Henk Eikenaar

Foto: Tonnie Hietbrink

Tonnie geeft als laatste een showtje fototechniek spiegelen in Amersfoorts water, een foto welk door
geroezemoes in de zaal een teken van herkenning bleek want meerdere hadden deze plaat geklikt. Ook
de plaats van de volgende foto was bekend bij deze mensen, het bos langs de Grift, de foto was zo
mooi omdat de zon een gaatje had gevonden door de bomen.
Dan Marianne met de dia-show, Henk als techneut achter de knoppen maar eerst enige uitleg. Je moet
bij het maken van een diashow, ach wij weten het al maar voor de onwetenden onderons goed op de
samenvoeging letten van muziek en foto`s.
Eerst Woudenberg van de Haantjesdag cd-rom, weer een feest van herkenning maar die Beaufort, die
hadden we van hen gestolen. Aan die man kunnen we het niet meer vragen maar luister naar mij:``hij
……….ligt toch echt in Woudenberg``.
Het onderwerp dia-show, ja daar hadden de Heuvelruggers geen kaas van gegeten.
Nog een paar minuten. Die van Elly`s gospelkoor dan even, oh , die is ook goed in elkaar gezet en dan
die van Elburg, prachtig, Was dit alles? Ho, stop Klaas moet nog, nou heel even dan,
gloeiende….gl…… Klaas zet e.e.a. snel op de ezel en praat wat en…….doeiiiiii

EEN SPIEGEL..Wat hadden de FLITSERS aan deze avond..een spiegel.
Een mooie spiegel want we kunnen trots zijn op onszelf, en wat we presteren met z`n allen als FLITS
is leerzaam en talrijk van ideeën.
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FOTOKRING FLITS UITLEEN SERVICE!
Ondergebracht bij Klaas Haitsma,
de Wetering 12, Woudenberg. Tel: 033-2864007

Het volgende materiaal is te leen :
• 1 Tape-Gun (houder met dubbelzijdig plakband om foto`s op
bijna alle ondergronden te plakken)
• 6 stanley mesjes incl. houders
• 3 rubber snijmatten (45 cm bij 60 cm)
• 3 houten geleide planken a 1 meter
• 3 aluminium snijstrips a 1 meter
• 4 lijmtangen (30 cm)
• 2 lijmtangen (20 cm)
• 1 passe-partout snijder langs/op geleide rail (60 cm, zowel
schuin weg snijdend als normaal diep snijdend…..LET OP!!!
gebruik altijd een niet te dunne kartonnen ondergrond. Dus geen
snijmat)
• 2 metalen linialen a 50 cm.
• (1 kunststof opbergdoos en 1 grote opbergtas)
Een en ander is te leen na telefonische of mondelinge afspraak (incl.
het aantal “leen” weken).
Heb je veel van de tape uit de Tape-Gun gebruikt, voeg dan bij retour
bezorging een nieuw rolletje tape toe. (bij foto van der Breggen).
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door Ank Albers
Op 12 april waren we met z’n vijven en een groep van Fotokring Heuvelrug te gast bij de Fotokring
Amersfoort. Thijs Wortman gaf zijn visie op fotografie ondersteund door heel veel foto’s.
Thijs begon in zijn jeugd met fotografie. Hij fotografeerde met een reflexcamera op 6 x 6 negatieven
en tot op heden drukt hij af op een vierkant formaat 27 x27. Hij vindt dat je op dit vierkante formaat de
compositie beter kunt maken dan op kleinbeeld formaat. Waarom kan hij ook niet aangeven maar de
suggestie uit de groep dat je makkelijker met symmetrie werkt sprak hem aan.
Hij heeft een aantal jaren in een fotozaak gewerkt en kwam vandaar terecht in de grafische sector.
Uiteindelijk stapte hij over naar de hulpverlening en werd fotografie weer een hobby.
Uit zijn grafische periode stamt zijn manier van foto’s bewerken. De meeste foto’s van deze avond
zijn bewerkt. Een negatief wordt soms vele malen omgekopieerd naar grafische film.
Het kenmerk van grafische film is dat hij heel hard is, dus geen grijstinten kan bevatten. Het contrast
komt meer naar voren en alles wordt abstracter. Door vele malen om te kopiëren werk je dus in lagen.
Dit is een voorloper van photoshop enz. De beperkingen die deze techniek geeft ben je kwijt met de
moderne digitale fotobewerking.
Hij geeft aan dat de sfeer van zijn foto’s somber is. Het zijn zwart-wit foto’s soms gedeeltelijk
ingekleurd met ecoline.
Enkele kenmerken van zijn foto’s:
Een grote ‘kale’ maar bepalende voorgrond (b.v.
mooie steentjes, heide) die je naar het onderwerp toe
trekt.
Combinaties van stad met landschap doordat hij
storende factoren weghaalt en vervangt door landschap
of lucht.
Spel met schaduwen van hemzelf of van anderen.

Foto: Marianne van den Hoek

Hij fotografeert vaak luchten die hij dan gebruikt bij
het bewerken. Denk eraan bij het fotograferen van
luchten dat je de horizon meepakt. Lucht heeft nl. ook
een perspectief. Dus geen foto recht omhoog maken.
In deze foto is duidelijk de grove korrelstruktuur te
zien en vaak worden de foto’s geprint op >>>>>>>>
GEWOON papier.
Het perspectief van de foto moet passen bij het
perspectief van de lucht.
Hij maakt nooit gebruik van een statief en maakt zelden opdrachten.
Na zijn grafische periode heeft hij toch ook de overstap naar digitaal gemaakt. Veel van zijn uit vele
lagen bestaande analoge negatieven heeft hij digitaal gescand en afgedrukt. Ook is hij digitaal gaan
fotograferen en bewerken.
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Als je wilt weten wat jouw voorkeur van fotograferen is zet dan eens alle foto’s op chronologische
volgorde neer en kijk welk type het meest voorkomt en dus ook steeds terug komt.
Het was een leuke en leerzame avond. Vooral voor mij als leek op het gebied van foto’s bewerken
ging er een wereld voor me open. De vraag wanneer is het nou een foto en wanneer is het kunst kwam
ook weer even naar voren. Thijs geeft aan dat beide manieren zijn om iets te laten zien. Ook een
gewone foto maken is een manier van bewerken.
Gezien bij Fotokring Amersfoort: een ezel met een lichtbak boven en onder. Mooi!!
Gehoord van Thijs Wortman een tuin met mooie snoeivormen voor prachtige foto’s ligt in Sögel
Duitsland. Ook de Hortus in Haren bij Groningen is de moeite waard.

`t telt, klikt en klopt in de Camp
door Klaas Haitsma 14 april 2005
met onderwerpen zoals “het

alfabet” en avond-nachtfoto’s

Elly is ziek?……dit kan helemaal niet want dit is de algemene ledenvergadering en daar heb je Elly
gewoon bij nodig. Maar toch……Maartje heeft al eerder bewezen dat ook zij e.e.a. op een ontspannen
manier kan begeleiden.
Sonja laat duidelijk weten dat we blij moeten zijn met het werk wat het PC voor ``ons`` verricht.
Marianne laat ons naar idee van zo`n door Amersfoort geregelde fotograaf een heel aparte (zelf
afgekeken) maar zelf gefabriceerde dubbel-laags foto zien en dit was interessant.
En dan Walter, ook hij heeft e.e.a. gemaild maar toch hiervan verslag : Je moet op eigenlijk alles letten
zo verteld hij maar zoek nu eens het alfabet…….de O van een jampot die je van bovenaf fotografeert
(maar eerst kijken) of de Y van een tak in de boom maar GEEN P van het parkeerbord.
Walter liet tal van voorbeelden zien totdat
er een heel woord te ``lezen`` was in
foto`s. Een geweldig idee en velen gaan
aan de slag want er werd leuk op
gereageerd.
Allemaal tekst. Ik schrijf alleen de stukken
van de Campavonden maar als er
liefhebbers zijn die ook een keertje zo`n
Camp bijeenkomst willen verwoorden dan
ben je van harte welkom want
vrijwilligerswerk is er voor iedereen!
En dan…….SONJA gaat op de
ezel…….met BEWEGING.
Sonja verteld over sluitertijd en diafragma
zodat wij van haar kunnen leren.
Foto: Sonja van Dijk

Nu Maartje ons verlaat begrijpt ze
eindelijk dat 1 - negentigste als sluitertijd ook 1 - negentigste van een seconde is.

Een breuk en een GEDEELTE van die ene seconde, mooi hè zo vlak voor ze weg gaat en dan weer
wat geleerd.
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Ad laat analoge foto`s zien van de SOP naar Rotterdam, wel 27, maar Walter grijpt in en zegt ``laat er
nu eens 10 staan op de ezel`` en dat werd de zwaarste klus van deze avond.
Foto: Ad Kok

Foto: Hans van den Dikkenberg

Foto: Henk Eikenaar

Foto: Hans van den Dikkenberg

Nu we het toch over de ezel hebben gaan we er meteen maar mee door, want er staat nog een
“opdracht” op het programma, namelijk:

AVOND EN NACHTfoto’s
Hoe bedenk je het, maar ga er ’s avonds of ’s nachts maar eens op uit met je fototoestel.
Het is dan wel handig om een statief te gebruiken of zoek een plek waar je de camera stabiel neer kunt
zetten. Want met lange sluitertijden is het onmogelijk om uit de hand te fotograferen.
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Foto: Walter Ravenhorst
Foto: Elly Mol

Foto: Annette Klein Wolterink

Foto: Maartje Rooke

Foto: Walter Ravenhorst

Maartje deelt tot slot onder de aanwezigen de jaarboeken van 2003 - 2004 uit het moet gezegd
prachtig!

Edwin en Ria, een compliment want het was een klus. Bedankt!!
Vive la France snik – drup – snik
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door Ank Albers
de avond van 28 april bij Foto van der Breggen verzorgt door Erwin Lam.
Het kenmerk van macrofotografie is het op korte afstand scherpstellen.
Met het goede gereedschap is het niet moeilijk.
Met de huidige objectieven is de minimuminstelafstand een stuk kleiner dan vroeger.Nu kun je
scherpstellen op 30-50 cm. Vroeger lag dat op 1.20 m. Op die korte afstand van 30 cm kun je dan nog
volledig inzoomen. Toch geldt voor de echte macrofotografie dat je de instelafstand moet verkleinen
met hulpmiddelen.
Hulpmiddelen:
1. Voorzetlens. Dit is een vergrootglas. Nadeel : in de hoeken wat onzuiver. Voordeel :
goedkoop.
2. Tussenring tussen body en objectief. De elektronische sturing wordt overgenomen. Niet
heel erg duur.
3. Macroconvertor. Lijkt op tussenring maar heeft daarin een lens. Ook hier wordt de
elektronische sturing overgenomen.
4. Macro-objectief van 50 of 100 mm. Duurste maar mooiste! Je praat hierbij over
vergrotingsmaatstaf. Je komt hierbij tot een verhouding van 1 : 1 tot 1: 4.
Ook noodzakelijk is een statief. Hoe kleiner de instelafstand hoe kleiner de scherptediepte. Voor een
maximale scherptediepte moet je het diafragma instellen op de hoogste waarde. Dit betekent dat de tijd
te lang wordt om uit de hand te fotograferen.
Een mogelijkheid bij stilstaand onderwerp is fotograferen met de zelftimer. Dek dan bij een
spiegelreflexcamera wel het oculair af i.v.m. lichtinval.

Foto: Yvonne van den Dikkenberg

Foto: Maartje Rooke

Het scherpstelpunt ligt ook bij macrofotografie op 1/3 van de voorkant en op 2/3 van de achterkant
van het onderwerp. De voorkant van het onderwerp moet scherp zijn de achterkant mag weglopen.
Meer inzoomen geeft een grotere brandpuntsafstand dus een kleinere scherptediepte.
Met de diafragmasimulator (knopje op de meeste body’s) kun je de scherptediepte controleren.
Hiervoor moet je wel goede ogen hebben en veel licht maakt het een stuk makkelijker te zien.
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Foto: Hans van den Dikkenberg

Foto: Elly Mol

Belangrijk voor een goede macrofoto is het licht. Voorkom twee verschillende lichtbronnen. Deze
geven verschillende kleurzwemen op de foto.
Macrostand op het objectief: hierbij wordt het lenzenstelsel iets verschoven waardoor je op kortere
afstand kunt scherpstellen.
Macroprogramma (bloemetje) op body: past alleen het programma aan. Een zo klein mogelijk
diafragma met een redelijke sluitertijd.
Digitale camera: om de kleinste scherptediepte te krijgen moet je zoveel mogelijk inzoomen met het
diafragma open (kleinste getal) en dichtbij scherpstellen.
Een goede macrofoto heeft als kenmerk

- kleur
- vorm
- structuur
Als je dan ook nog het onderwerp abstraheert zodat iedereen vraagt wat is dat, dan is het
helemaal top!!

Foto: Ank Albers

Foto: Nanda Klabbers

Na al deze info heeft Erwin in de studio een macrosituatie klaargezet en hebben we gekeken of we de
scherptediepte konden controleren via de diafragmasimulator. Normaal door de lens gekeken kon je
het scherpstelpunt op 1/3 zien liggen, via de diafragmasimulator kon je zien dat het hele rolletje scherp
werd. De foto werd gemaakt en besproken. Het fotorolletje was van voor tot achter scherp.
Al met al een geslaagde avond waarin Klaas weer iets van zijn camera leerde kennen en iedereen met
macro aan de slag kan.
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En als je de aanschaf van macrohulpmiddelen, zoals eerder vermeldt, te duur vindt probeer dan zelf
eens iets in elkaar te zetten voor zeer weinig geld.

Hierboven zie je een werktekening om een “Optische bank voor macro” zelf te maken. Dit attribuut is
bedacht door een student en studenten hebben doorgaans weinig eurootjes te besteden.
Misschien heb je in de schuur nog wat “waardeloze” materialen liggen waar je deze waardevolle
macrobank van kunt (laten) maken!
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Op het gebied van boeken is er veel te vinden
onder de horizon!!
Digitaal fotograferen (beginners) ANWB € 7.=
Werkboek Digitale beeldbewerking, Simon Joinson
Creatieve digitale fotografie, Michael Busselle
Handboeken digitale fotografie en beeldbewerking van F.Barten
Zwart-Witfotografie, Mich Buschman
Licht meten, Mich Buschman
Portretfotografie, Mich Buschman
Fotografie buiten, Mich Buschman
Flitstechniek, Mich Buschman
Reisfotografie, Mich Buschman
Stillevens en close-ups, Michael Busselle
Zwart/Wit fotografie, Michael Busselle
Mensen en portretten, Michael Busselle
Landschapsfotografie, Michael Busselle
Meer over zwart/wit fotografie, T. Hope
Fotograferen bij weinig licht, D. Daye
Compositie in de kleurenfotografie, W. Noordhoek
Tussen scherp en onscherp, W. Gilhuis
Vorm en kleur in de fotografie, H. Mante
Praktische macrofotografie, W. Kuyt
Monografieën van Nederlandse fotografen zoals bijvoorbeeld:
Sanne Sannes Koen Wessing
Piet Zwart
Jan Versnel
Pieter Oosterhuis
Paul Citroen
Emmy Andriesse
Eduard Isaac Asser
Eva Besnyö
Jacob Olie Jbz
Willem Diepraam
Nico Jesse
Paris in Detail, Eugène Atget
Bernice Abbott and Eugène Atget, van en door beiden
Fotograferen onderweg, Frank Muller
Van alle tijden, Flip Fransen
Natuur in Holland, Martin Kers
Once upon a time, Ed van der Elsken
Panoramafotografie, Nick Meers
En dan zijn er natuurlijk de nodige tijdschriften te vinden. Waaronder
het op dit moment erg populaire blad “CHIP foto en video” Dit blad
komt eens per twee maanden uit.
Er zijn vast FLITSers die een aantal van deze boeken op de plank
hebben staan. Doe eens een poging om ze te lenen!!!!!!!!!!
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door Klaas Haitsma 12 mei 2005
maken van een DIA-SHOW (slot) verzorgt door Marianne van den Hoek
It`s FLITSers time ……..kan de deur dicht? Nee….stop want er staan nog dames in de gang.
Yvonne S en Margreet hebben de barre tocht uit Scherpenzeel doorstaan en schuiven aan in een
achteraf zaaltje alwaar het licht brand. Er wordt gefluisterd……….sssssssttt, Elly wil het woord en
begint met het geweldige bericht dat Maartje (die naar Frankrijk vlucht) lid blijft van FLITS op
afstand, en zelfs als gastvrouw wil gaan fungeren in haar optrekje voor een prettig SOP-je. Nou
Maartje…….boek de maand december maar vol VIVE LA FRANCE…here we come!
Ook wil Maartje op de hoogte blijven van ons welzijn en dat kunnen we in fotovorm gaan doen op CD
en naar haar toe sturen met TPG.
Elly en Marianne gaan het jaarboek van 2005 verzorgen en zetten de stukjes en foto`s al op een rijtje
en vragen ieders medewerking want dit boek gaat het meest uitgebreide OOIT worden,
meiden….succes! (doe kalm aan…………..als ie maar voor 1 november klaar is!!)
DAN…. MARIANNE die met de laatste informatie een geduldige en wederom duidelijke

Foto’s: Elly Mol

uiteenzetting komt over een door ons zelf te maken DIA-SHOW. We rommelden en zochten en ja
heus de laatste toets, effe wachten want Sonja loopt met de knopjes te spelen……(Walter deed echt
niets). Margreet wil haar 5 minuten durende zelfgemaakte diashow laten horen maar de tijd is op.
Margreet… jij bent op de volgende Campavond de eerste die aan de bak mag want we zijn benieuwd?
Marianne, dit onderwerp werd zeer gewaardeerd en we wachten af wie er met een goede dia de show
gaat stelen.

Pak de koffers, we gaan Maartje gek maken!!!

door Klaas Haitsma 26 mei 2005
EZELavond met het “alfabet”
ALS DIE KLEINE NU GEHUILD HAD DAN WERD HET: `t

brult in de camp.
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en bedankt al de FLITSers voor de attenties die richting Scherpenzeel waren verzonden. Dat het met
Aukje goed gaat hebben de aanwezigen kunnen aanschouwen. Een wolk van een dochter.
(een zeven ponder, als of je het over een ``baby-bom`` hebt). En Petra is gelukkig ook weer onder ons.
Margreet krijgt het woord van de voorzitster want belooft is belooft…..haar presentatie van de door
haar zelf gemaakte dia-show (geleerd op de dia-show avonden van Marianne). Met wat uitleg en wat
lichte verontschuldigingetjes leidt Margreet de winter show ondersteund door heerlijke muziek in. Een
snelle cursist is de conclusie want een daverend applaus klonk door de gewelven van de
Camp…….GROOOOOOOOTE klasse. Een leider is geboren! (zelf dacht ze dat er wel wat aan te
verbeteren viel maar het is AF!). Margreet glundert.
Het A L F A B E T onder aanvoering van Walter…..DIT MOET VAKER OP DE EZEL!
Henk als eerste want hij heeft ``ze`` allemaal……1 middagje Amersfoort aldus Henk die vond dat er
best meer mensen aktief in deze hadden mogen zijn, maar we krijgen nog èèn en ander te zien deze
avond. Loop maar over een parkeerplaats of over een fietspad en de letters liggen voor het oprapen.
(nou ja, je moet wel kijken en daar ging het nu net om). De laatste letter kwam uit het Opel
ambleem…de Z. Henk presenteerde zijn opdracht in zwart-wit om zo de letters ``te laten spreken``.
Het was een begin van een heerlijke opdracht. Klasse Henk. Toen Ank, wat Henk kan, kan Ank
ook….De A, prima gevonden en mooi van vorm, en wat dacht je van haar F……achter een bankje
gaan staan en net zo lang rechts in zoomen tot de F zichtbaar word, goed genomen.
Foto:
Ank Albers

Foto: Henk Eikenaar

Tijdens de pauze wordt er over foto`s gepraat, hoe is het mogelijk……een idee komt boven.
Een onderwerp voor een Erwin-avond……het bespreken van BRANDPUNT en diafragma, dit naar
aanleiding van de ``grijze`` lucht van Klaas-schiphol, waarvan Erwin zei dat het te maken heeft met
het BRANDPUNT. Als je het lezen nog niet zat bent dan hier het vervolg van HET ALFABET.
Wat doet Sonja op het kerkhof? Je moet eerst nadenken uiteraard en dat zie je het. Letters
fotograferen. Maar waar is ie dan?......ach de B is niet meer. Walter heeft de G niet, misschien op het
kerkhof? Zijn L is een paaltje in de zon. Walter heeft gebruik gemaakt van de schaduw, goed gezien!
Ook de letter Z is byzonder duidelijk. Tonnie en Jan gaan digitaal….. een rond raam en de letters? Die
staan er zowat allemaal in en klaar is Clara. De B en de C hadden we binnen een fractie van een
seconde gevonden. En dan hun T….. lekker bij 32 graden en je armen uit elkaar in de swimmingpool.
En wat dacht je van hun IJ, nou gewoon een kippe ei op de foto en wat zeg je dan : dat is (een) de IJ.
En dan Elly, zij had foto`s in kleur en dat had ook wel wat. De H in een deur, de i met punt en wat
dacht je van de letter N……helemaal goed.
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BRON: PLUSPUZZELS

BRON: PLUSPUZZELS

EN...IS HET GELUKT!!!!! Nu nog in de juiste volgorde zetten.
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Om 10 uur zaten we op zaterdag 28 mei bij Yvonne v.d. B aan de koffie met
overheerlijke slagroomsoesjes. Met een ploeg van zeven vrouwen, Ank, Nanda,
Annette, Marianne, Yvonne, Elly en Tonnie, sterk werd er heel wat afgekletst.
Vooral natuurlijk omdat het oerstom was om op deze bloedhete dag overdag te
fotograferen in plaats van ’s ochtends vroeg of veel later, dan zou er mooier licht
zijn geweest snap je. Tja……het was beter geweest als……
En het was heet, zo verschrikkelijk heet dat de zonnebrand en vele liters vocht
meegingen. De parkeerplaats lag vlak bij de zandvlakte en vanaf de uitkijktoren
was het uitzicht adembenemend.
We sjokten voort en zochten menig maal een schaduwrijk plekje om uit te
puffen. En natuurlijk werden er foto’s gemaakt. Yvonne was vooral gespitst op
de meest rare standjes die we maakten om toch maar die ene ultieme foto te
maken.
Foto: Yvonne van den Brandhof

Foto: Annette Klein Wolterink

Foto: Yvonne van den Brandhof

We staken dwars over het zand om de route te vervolgen en het werd het zoeken

Foto: Ank Albers
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naar het juiste paaltje, maar dat was er niet. Gevoelsmatig liepen we al fotograferend terug
richting de uitkijktoren toen vooral Nanda het erg zwaar kreeg. We ploften in de schaduw om
wat bij te komen en merkten toen dat de rugzak van Nanda loodzwaar was. Maar al snel bleek
dat ze ook het nodige mee te sjouwen had!
Na afloop pikten we een terrasje en bekeken de digitale schermen voor het resultaat, niet
onaardig maar zeker ook niet verbluffend. Maar tevreden waren we wel met deze dag. Want
eenmaal weer thuis bij Yvonne deden enkelen van ons, na een douche, zich tegoed aan een
heerlijke goed verzorgde barbecue.

Yvonne bedankt voor de gastvrijheid!!!
Elly Mol

PORTRETFOTOGRAFIE
op een buitenlocatie
door Walter Ravenhorst
de avond van 9 juni 2005 bij Foto van der Breggen verzorgt door Erwin Lam.
Onder belangstelling van ijs-etend Woudenberg namen de flitsende leden bezit van het
poortplein en onderwierpen onze 3 gastmodellen; Hanneke, Daan en Marian (bedankt Elly!)
aan een heuse foto-shoot.
Maar voor we naar buiten gingen stond Petra trappelend van ongeduld te vertellen dat ze de
foto’s van haar leven
gemaakt
had.
Niet
iedereen kreeg dit mee
want sommigen waren al
onderweg naar buiten.

Maar Petra zou Petra niet
zijn om enkelen van ons
toch
staande
te
houden en een paar
prachtige foto’s voor te
schotelen
van
een
ijsvogel met een vis in de
bek.
Foto: Petra Koopmans

En dan vertelt de meester:
Als je een reportage fotografeert dan schiet je wat er langs komt. Bij portretfotografie heb je
veel meer
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zaken in de hand. Je kan het model vragen om op een bepaalde plaats te gaan staan, of
zijn/haar gezicht te draaien. In de studio heb je zelfs controle over de lichtbronnen, maar
buiten heb je waarschijnlijk te maken met de grootste lamp op aarde; de zon. Je kunt echter
wel bepalen hoe het licht op het model valt, door jezelf en het model te bewegen. Zie
hieronder 4 mogelijke basisposities
Positie 1:
Het model krijgt het volle zonlicht in het gezicht. Nadelen: Dit geeft vlak licht, veel last van
slagschaduwen, geen dynamiek. Kortom af te raden…
Positie 2:
Model krijgt zonlicht van de zijkant. Nadelen: gezicht wordt half belicht en valt dus ook half
in de schaduw, dit geeft echter ook weer wat voordelen. Door de belichtte kant smaller te
maken dan de schaduwkant oogt het gezicht langer. Voordelen: Veel meer dynamiek, meer
diepte en minder last van slagschaduw. Het schaduwvlak kan eventueel opgelicht worden met
een reflectiescherm (= karton met verkreukeld aluminiumfolie daarop geplakt..).
Positie 3:
Eigenlijk gelijk aan positie 2, maar dan de andere kant belicht, kan per persoon verschillen,
soms 2 beter, soms 3….

Foto’s: Margreet van Eerten
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Foto:
Nanda
Klabbers

Foto:
Margreet
van Eerten

Positie 4:
Model krijgt zonlicht van achteren. Hierdoor ontstaat direct een engelengloed rondom het
model (leuk effect). Het gezicht is echter zeer weinig belicht, zeker in verhoudingen tot de
achtergrond (recht in zon). Begin met een spotmeting op het gezicht, als deze meer dan 4
stops (verdubbelingen van sluitertijd, bij zelfde diafragma) afwijkt van een spotmeting naast
het gezicht, is het contrast te hoog, het is dan af te raden om de foto te nemen. Bij een minder
groot verschil is het contrast op te vangen d.m.v. inflitsen. In de praktijk is 1 stop
onderbelichten op de flits een goede richtlijn om niet te veel en niet te weinig flitslicht op het
model te werpen.
Na deze theorie mochten we zelf aan de gang. We kregen nog de tip mee om allerlei
attributen te gebruiken en achtergronden te zoeken die rustig zijn en bij het model passen (qua
kleur met name).
Alle hoeken en gaten werden uitgeprobeerd en naderhand werden bij Erwin in de winkel de
resultaten bekeken en van opbouwend commentaar voorzien.

FLITS doet het macro op
``Haantjesdag``11 juni 2005
door Klaas Haitsma
Fotokring FLITS uit Woudenberg had op Haantjesdag een aantrekkelijke kraam uitgestald.
Van kale hoofden (het item van Yvonne v.d.B), het hele alfabet (een collage samengesteld
door Henk en Ank ), een drieluik van zowel de winnaar Walter als van Elly naar
macrofotografie.
Walter heeft daarvan een 5 tal onderwerpen voor de Haantjesdag wedstrijd samengesteld, je
keek je ogen uit. De bezoekers van de FLITSkraam moesten raden waarvan dit een onderdeel
was. Oh, gemakkelijk was niet want was het nou een autoband of de knop van een radiator of
toch de knop van een fornuis, nou dan maar gokken want die CD-rom met Woudenbergse
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foto`s gefotografeerd door de FLITSleden als prijs, die wilde men wel in de wacht slepen.
Uiteindelijk bleek het dan een peper en zout molen te zijn. Verder stelde het een nagelschaar,
een fluitketeldop, een weegschaal en de moeilijkste, een kam voor. Direct na de braderie
werden de prijzen thuis bezorgd.

Foto’s: Klaas Haitsma

Twee dames mochten aanspraak maken op de prijs, Manon Holstege ging voor de DVD van
Woudenberg en Linde v.d.Brink nam de CD-rom. Ook werd een troostprijs in de vorm van
drie FLITSfotokaarten uitgereikt aan dhr. G.v.d.Lagemaat omdat deze man meer dan 20
minuten aan het denken was geweest wat het nu voorstelde en er 4 goed had.
De kaarten op de kraam hadden ook de nodige aandacht en wat waren de ``verkopers`` blij als
een klant èèn van hun kaarten wilden afrekenen.
Petra dook soms onder de kraam als Klaas weer zo`n splijtende kreet uitsloeg, ``ik hoor hier
effe niet bij ``, was dan een angst kreet. Ook Elly stond haar ``mannetje`` en weer rinkelde de
kassa.

Foto: Klaas Haitsma

In totaal deden zo`n 60 mensen mee aan de prijsvraag maar belangrijker nog de honderden die
aandacht voor het fotograferen hadden, een geslaagde dag dus met dank aan foto van der
Breggen die zijn kraam aan de fotokring beschikbaar stelde.
Van groot tot klein bracht een ``bezoekje`` aan de kraam. Kinderen die de letters van het
alfabet probeerden te ontcijferen , met een A in een trap te zien en een Q in het voorwiel van
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een op straat getekende fiets. Voor de iets ouderen onder de bezoekers werd de dia-show CDrom gedraaid over Woudenberg op een t.v. scherm. Dit jaar ook te koop op DVD, door
Marianne samengesteld. Zij was er even niet….lekker op vakantie.
Het gaat goed met de fotokring, dit dankzij een 20 tal sponsoren die de FLITSers in staat
stellen hun activiteiten uit te breiden.

Erg gezellig kom erbij,
de reacties uit het publiek waren heel positief.
Een geslaagde dag!

Marianne

23 juni 2005

door Klaas Haitsma

Als eerste mag Walter de ``web-presentatie`` demonstreren. En hij begint te vertellen dat 10
FLITSleden een serie eigen foto`s hebben ingeleverd waarvan er enkelen vanavond te zien
zijn op de lap-top. Maar….. waar zijn de foto`s van de andere 10 FLITSers??????
Wil je nu al het resultaat zien van de nieuw opgezette site ga dan naar www.fotokringflits.nl
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Bekijk de sponsorsite en natuurlijk alle aangeboden foto`s (heel divers).Wanneer je je eigen
en andermans foto`s op de site ziet krijg je een heel goed gevoel met een compliment voor de
makers! Een warm applaus volgt…met och en ach wat mooi!
We gaan verder met de Lay-out wedstrijd……
Zes vingers van degenen die een ``Lay-out`` hebben ontworpen voor ons jaarboek, want dat
was het onderwerp van de seizoenwedstrijd.
•

Klaas start met te vertellen dat ie een eigen logo heeft bedacht (Flits) en heeft foto`s op de
cover staan welk de afgelopen tijd zijn geklikt mede de onderwerpen van het programma.

•

Marianne verteld dat je door de foto`s heen mag kijken en heeft de kleur geel als basis
gebruikt.

•

Annette had gekleurd papier willen gebruiken maar kwam tot de conclusie dat wit duidelijker
werd.

•

Yvonne v.d. B deed het met plakken en knippen (haar paradepaardje) wat haar weer op een
groot applaus kwam te staan. Zij had gewerkt met naar elkaar ``flitsende`` FLITSers.

•

Elly gebruikte de website kleuren maar dan met een foto geknipt door Walter, omdat hij de
jaar-wedstrijd had gewonnen. Een rustig maar duidelijk geheel, redelijk veel tekst maar met
``denken`` samengesteld.

•

Walter had de meest professionele lay-out (3 stuks met als verschil een andere foto) maar de
meest aansprekende was de foto die Elly ook had gebruikt. Echt AF!!

Pauze…..en ``stem`` verplichtingen voor de FLITSleden en FLITS-lid Janny was even de
populairste aanwezige omdat zij voor schaaltjes met lekkere nootjes had gezorgd, evenals de
koffie bij aanvang van de avond. Het drankje in de pauze kon ``op rekening`` en na de pauze
werd een schaal lekkere hapjes rond gedeeld, ook van Janny gekregen!
Er is in de pauze nagedacht en gestemd met als resultaat dat als winnaar van de lay-out
wedstrijd naar voren mag komen…………ELLY, geheel overmand (vrouwd) moest Elly een
cadeau uit een tas laten toveren welk voor haar zelf bestemd was en onder luid applaus in
ontvangst mocht nemen. Zes streepjes stonden achter haar naam en zo komt ``haar`` eigen
ontwerp op het uit te brengen jaarboek…...Mooi hè!
Elly zegt tegen de verslaggever: ``zet je er wel bij dat ik er totaal niet op gerekend had deze
wedstrijd te winnen en dat ik stom verbaast was ``, okè EL bij deze….Elly was verheugt
verbaast!
Yvonne v.d.B was een kundige 2e en Walter was zo goed, iets ``te`` prof voor FLITS volgens
een stemmer. Elly, neem je winst en al de andere deelnemers draag het ``net niet``.
En dan……DE FOTOKETTING, het laatste onderwerp van deze avond.
De ketting………werd door 15 leden gepresenteerd in dezelfde lijsten met passe-partouts.
1 Klaas was gestart met een ``plaat`` van table-top waarvan een fototoestel niet meer
gebruikt mocht worden en o.a. een ketting en een dartbord te zien was.
2 hek met ketting van Nanda, gefotografeerd op de Ekris (hek kasteel Groenewoude)
3 hek staat open en wat zie je dan (je kan je fantasie op de loop laten)
4 sleutelgat met een oranje hart als kussentje
5 rood-wit-blauwe vlag met gedachte aan gouden koets, een oranje busje (trommeltje)
en een plaatje met een kroontje.
6 bord met wapen van Scherpenzeel (kroontje) (de volgende had een wapen verbod)
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7 een vlaggetje in top van mast op boot
8 meeuwen op palen (stokken / mast)
9 water fontein belicht door de zon
10 mensen als middelpunt gezet op dorpspleintje
11 landschap met fiets (in de voortuin van Tonnie en Jan)
12 (geen fontein dus….) fiets, veel fietsen
13 stukje stuur met als achtergrond een bos en weiland met koeien
14 bomen in park met water en kasteel /landhuis
15 boot met anker in water (het water mag niet terug keren)
16 de laatste….geen water…..dan dus een boot op het droge, eentje getoverd uit het
bestand van de computer ( en serie zelf gemaakt in een jachthaven ) geprojecteerd
op de flatscreen en hoppa het toetsenbord dichterbij, een paar dartpijlen voorzichtig
inbeeld voor de ``link`` maar een even goede link is de overgang van fotobewerken
naar table-top, samen hebben zij te maken met fotografie, en zie daar …………..

Startfoto 1:
Klaas
Haitsma

Foto 2:
Nanda
Klabbers
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Foto 3:
Walter
Ravenhorst

Foto 4:
Elly Mol

Foto 5:
Margreet
van Eerten
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Foto 6:
Jan
Hietbrink

Foto 7:
Marianne
van den Hoek

Foto 8:
Janny
van Baaren
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Foto 9:
Henk
Eikenaar

Foto 10:
Yvonne
v.d. Brandhof

Foto 11:
Tonnie
Hietbrink
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Foto 12:
Annette
Klein Wolterink

Foto 13:
Ank Albers

Foto 14:
Bob
van Doorn
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Foto 15:
Sonja van Dijk

Slotverbindingsfoto 16:
Klaas Haitsma

Iedereen is zeer tevreden over deze ketting, velen hebben meegewerkt en dus ook waardig voor een
expositie. Wie weet!
Petra start het volgend seizoen als eerste schakel van ``de ketting`` maar we hebben besloten om hem
nog leuker te maken, we (de FLITSleden) gaan er tekst aan toevoegen zoals: `` ik zie je hart als de zon
………``, met bijv. op de foto een wandelaar die vrolijkheid uitstraalt bij het uitlaten van z`n hondje.
Een open tekst want de volgende kan dan schrijven bij een foto van zijn kanarie die een kusje geeft :
``liefde komt van twee kanten…….``. (mooi voorbeeld hè!)
Dus goed opletten wat het ``verboden`` onderwerp is en de toegevoegde tekst in max. 3 tot 7 woorden.
Er werd nog veel nagepraat over deze avond waarbij we het thema voor de volgende
seizoenwedstrijd kozen, en dat wordt het vastleggen van….ANGST….

Aan het eind gekomen van dit boek en, hopen we, veel leesplezier…
Wij kijken al weer uit naar het nieuwe seizoen!!!
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