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EN

Woord vooraf
Weer is er een fotoseizoen voorbij. Veel is veranderd, minstens evenveel is hetzelfde gebleven.
Veranderd is de samenstelling van het Petit Comité. Elly is niet langer voorzitter. Ze was sinds de oprichting
behalve voorzitter ook de stuwende kracht achter Fotokring FLITS. Ze vond afgelopen seizoen dat ‘haar
kind’ volwassen genoeg was om op eigen benen te staan… Elly bedankt voor het vertrouwen dat je in het
nieuwe Petit Comité hebt. Met de stevige basis die jij hebt gelegd kunnen we vooruit. Bedankt voor alle
inspanning die je de afgelopen jaren hebt geleverd!
Veranderd is de invulling van de ‘Erwin-avonden’. Onze hoofdsponsor Erwin Lam van Foto van der Breggen
sloot in februari zijn winkel. Daarmee kwam een eind aan de vele donderdagavonden waarop wij met z’n
allen te gast waren in zijn winkel en behalve van veel kennis ook van koffie werden voorzien. Gelukkig wil
Erwin ook komend seizoen nog een aantal avonden kennis delen in De Camp. Leren van elkaar is mooi,
maar leren van een professional is nóg mooier! Erwin en Marja, bedankt voor jullie gastvrijheid. Voortaan
schenken wij de koffie…

Veranderd is de grootte van onze Fotokring. Veel nieuwe leden hebben we dit seizoen mogen begroeten.
Het geeft voldoening om te zien dat zowel ervaren als onervaren fotografen zich bij Fotokring FLITS thuis
voelen.
Veranderd is de status van Fotokring FLITS. We zijn officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Een groot aantal van onze leden is bovendien lid geworden van de Fotobond.
Wat niet veranderd is… Alles draait nog steeds om die ene geweldige foto die we morgen gaan maken.
Nog steeds wordt met veel enthousiasme elk seizoen een nieuw programma in elkaar gezet.
Programmacommissie bedankt!
Het jaarboek ligt er toch ook maar weer. Het is een megaklus om te klaren. Margreet en Jan we zijn blij met
jullie! Volgend jaar weer?...
PR, verslagen, het is een constante factor geworden onder Klaas. K14 ga zo door!
En De Camp blijft ons verwelkomen…
Rest mij nog één onderdeel van Fotokring FLITS wat in geen van beide rijtjes past: de website. Veranderend
en toch onveranderd. Veel leden hebben inmiddels een selectie van hun foto’s online. Dankzij Walter geven
wij een mooi visitekaartje af.
Met z’n allen hadden we een goed seizoen. Dit boek zal daarvan getuigen.
Marianne
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Flitsavond “Start van het nieuwe seizoen”
8 september 2005
Marianne opent de Campavond met de volgende
mededelingen:
Elly en Nanda genieten nog van hun vakantie en
Hans is door ziekte verhinderd.
Welkom aan 3 nieuwe leden : Jan v.d. Gugten,
Henriëtte en Yael, de dochter van…, en verder
aan de volgende aanwezigen : Sonja, Walter,
Klaas, Ad, Yvonne S, Henk, Margreet, Tonnie en
Jan, Ank en Annette.
Door een storing van de printer wordt het jaarboek
op de volgende Campavond gepresenteerd met
daarin de laatst aangemelde nieuwe sponsoren.
Petra is er niet maar de fotokring is benieuwd of
de door haar te openen fotoketting in gang is
gezet.
Op de website: www.fotokringflits.nl staan helaas
nog niet achter alle flitsleden een serie foto’s,
deze mogen op korte termijn bij Walter worden
ingeleverd. Ook zal op een nog kortere termijn op
deze site de sponsorpagina worden toegevoegd.
De nieuwe ledenlijst zal bij de eerstvolgende
nieuwsbrief worden toegevoegd.
Annette krijgt van Marianne het woord om het
uitgedeelde programma voor het komende seizoen door te nemen en daar waar nodig toe te
lichten.

Fotografie: Walter Ravenhorst

Het nieuwe programma staat gepresenteerd op 3
A4tjes, volle bak dus met op 1 oktober al de
eerste SOP, een bezoek aan fototentoonstelling
Noorderlicht te Groningen.
Maar eerst nog op 22 september: help elkaar je
camera te begrijpen, neem dan dus je camera
mee naar deze Campavond.
Verder een geweldig aanbod aan ‘te ondernemen
activiteiten’ en wat opvalt is de te verwachten
creatieve handelingen van al de Flitsleden.

De reacties na het
aanhoren van de
uitleg bij dit programma ……. heel
gevarieerd, boeiend
en actief. LEUK,
LEUK en LEUK.
Zoals het programma van vanavond
aangeeft: Op de
ezel de vakantie
foto`s.
Ank zet een serie
foto`s met ArgenFotografie: Walter Ravenhorst
tijnse en Braziliaanse watervallen op
de ezel, en jawel hoor, de discussie barst los, ik
zou de lucht bewerken en weer een ander zou de
foto iets meer hebben uitgesneden, maar met z’n
allen kwamen we rond de ezel tot de conclusie
dat Ank een prachtige serie had ‘geknipt’ en een
prettige samenkomst was geboren. PAUZE !
Twee tafels werden ingenomen bij de bar en het
praatje ging over van alles en nog wat onder het
genot van iets nattigs. Jammer dat Jannie geen
tijd kan vinden voor Flits maar we blijven haar
bewonderen aan de bar.
e

Tonnie start de 2 helft met haar landschappen uit
Noorwegen op de Ezel. Soooooooo, wat een rust
en Klaas wilde niet kijken want daar had ook hij
kunnen staan en klikken maar hij koos voor de
zusters in de witte jassen (volgend jaar dan
maar). Ja het waren bijna schilderijen die foto`s
van Tonnie en Jan en volgens mij moeten we ook
maar een SOP daar naar toe organiseren . Flits
‘goes international’ maar eerst komt Frankrijk aan
de beurt.
Yael plaatst een compleet stuk op de ezel met
een heel professionele panorama foto in de
bergen, Henk heeft een hoge ‘iso’ waarde
ingesteld en klikt zuid Frankrijk en een huismus.
Walter en Henriëtte leveren ook de nodige foto`s
en Klaas viel uit de toon met inzicht bij het
spoorweg museum en een serie portretfoto`s. Ook
daarover ontstond een discussie over o.a. de
gebruikte achtergrond.
e

Annette sluit de avond af met uitleg van de 1
opdracht ‘kijken en selecteren’. 36 foto`s!
Klaas
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Flitsavond “In de Camp”
22 september 2005
Vandaag is Klaas 50 geworden en dus niet hier
aanwezig. Gefeliciteerd Abraham! Heb je de mosterd al gevonden?
Aanwezig waren Henk, Bob, Marianne, Yael,
Margreet, Annette, Walter, Ad, Jan, Sonja (wat
later) en Ank.
Marianne heet ieder welkom speciaal Jan die er
e
voor de 2 keer is.
Mededelingen
Marianne:
Henriëtte ziet af van het
lidmaatschap.
De avond bij Erwin op 20
oktober gaat niet door
i.v.m. zijn vakantie. In
overleg met Erwin wordt
geprobeerd om dit te
plannen op 13 of 27 oktober. De definitieve datum komt op de website!!
Op 29 september wordt
het jaarboek geprint en
op 30 september gebonden.
Het jaarboek voor het
komend jaar wordt verzorgd door Margreet en
Bob.
SOP op 1 oktober: op dit
moment zijn er 7 deelnemers. Verzamelen om
9.00 uur in Renswoude
bij Marianne.

Er is een handig ftp-programma om foto’s naar
jouw homepage te uploaden namelijk filezilla
Walter
Op de site www.digidoek.nl kun je zien dat het
mogelijk is om foto’s op canvas te laten afdrukken
voor een redelijke prijs. Gespannen op een houten frame van 30 x30 kost het
€ 30,- en wordt dan thuis bezorgd.
30 x 60 kost € 39,-; 6 x 3
meter zo’n €300-€400.
Foto’s op de ezel
Margreet is naar de Euromast
geweest en heeft schitterende
foto’s gemaakt van het abseilen.
Mooie lucht, goede lijnen,
goede composities kortom
perfect!
Fotoketting
Petra is er niet en we willen
toch beginnen. Henk start en
geeft de foto door aan Yael.
De basisregels blijven dezelfde. Extra is de toegevoegde zin.
Walter zet de regels nog op
de website.

Fotografie: Margreet van Eerten

Henk
Klaas en Nanda zouden foto’s maken voor Fidelio. Dit wordt verschoven naar het voorjaar.
Het maken van een tekst bij de foto’s voor de
website werkt niet helemaal zoals het gemaild is.

Bespreken van camera’s
Verschillende tips en mogelijkheden zijn in groepjes besproken.
We gingen wat later dan gebruikelijk aan de koffie
of drank en hebben daarmee ook de avond afgesloten.
Tot de volgende keer!
Ank
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SOP “Tentoonstelling Noorderlicht”
1 oktober 2005
9 Uur verzamelen bij Marianne voor een lange rit naar Groningen.
En dat was afzien, de laatste kilometers werden afgeteld.
Toen we in Groningen aankwamen eerst wat wezen eten en drinken en daarna op naar de hoofdtentoonstelling die in de Der Aa-kerk werd gehouden.
Deze tentoonstelling was indrukwekkend. Het leek wel of de wereld uit ellende bestond. Je zag foto’s van de
oorlog in Irak, er waren foto’s te zien van de gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl. Ze waren afschuwelijk
en heel verdrietig. Je zag allemaal kinderen die vreselijk misvormd waren. Als je deze foto’s ziet dan blijven
ze op je netvlies gedrukt.
Oké, er waren ook nog andere foto’s waar je van kon
leren. Ik vond de foto’s van Annet van der Voort wel
mooi. Ze maakte portretten van schoonheid en ouderdom.
En Marianne vond de foto’s van Kai Bornhöf erg inspirerend. Hij heeft een speciale techniek voor zijn foto’s.
Zijn foto’s waren zwart-wit. Er waren ook foto’s die niet

Fotografie: Yvonne van den Brandhof

scherp waren maar blijkbaar mag dat in de fotokunst.
Na afloop van deze tentoonstelling waren we het er allemaal over
eens dat er meer positieve foto’s hadden mogen hangen. Want de
wereld is niet alleen maar vol ellende.
Na deze tentoonstelling gingen we op zoek naar nog meer kleine
tentoonstellingen die verspreid waren over de binnenstad. En dat
was ook een hele belevenis.
Annette zag een leuk karretje voorbij rijden dat zij wel kon gebruiken
voor de opdracht transport. Dat karretje heb ik even voor haar
geregeld. Annette en ik gingen op het karretje zitten zodat Anke en
Ad een paar fotootjes konden schieten.

Fotografie: Yvonne van den Brandhof

Toen kwamen we per ongeluk in de rosse buurt terecht waarop Ad spontaan zei: “Ze hebben hier alleen
maar kunststof kozijnen, dus een schilder hebben ze hier niet nodig!”
Verder kwamen we nog 2 oude mannetjes tegen die zaten te
slapen. Van die 2 moest natuurlijk even een foto gemaakt worden.
Wat je allemaal tegen kunt komen tussen de tentoonstellingen in en
het zoeken in die mooie stad Groningen!
De overige tentoonstellingen die we hebben gezien hebben niet
veel indruk op mij gemaakt. Maar ik had het ook niet willen missen.
Je kan er nog altijd van leren.
Fotografie: Yvonne van den Brandhof

Verder hebben we heerlijk op een terrasje gezeten. Lekker mensen kijken. Groningen is
een mooie grote stad. We kwamen tijd tekort en dat was jammer.
Maar volgend jaar gaan we zeker weer en dan pakken we
misschien wel een hotelletje. En dan hoop ik dat de rest die niet
kon wél mee gaat.
Want jullie hebben echt veel gemist. Wij hebben genoten!
Groetjes, Yvonne van den Brandhof

Fotografie: Yvonne van den Brandhof
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Flitsavond “Foto’s kijken en selecteren”
6 oktober 2005
EEN ECHTE FOTOCLUB AVOND !
17 aanwezigen
WELKOM aan 2 nieuwe leden Selina en Betting
door Marianne die de avond begint met de
volgende mededelingen : Elly is door haar rug gegaan en zal er vanavond niet bij zijn. (We wensen
haar beterschap en hopen dat zij de volgende
keer wel van de partij is).
Voor de laatste versie van het programma kan je
terecht op onze eigen leepste www.fotokringflits.nl
met o.a. de datum verandering voor de komende
avond bij Erwin in de winkel (20 oktober vervalt en
gaat naar 27 oktober).Ook zijn er enkele leden die
de eigen site nog niet voorzien hebben van hun
eigen inbreng. Inleveren bij Walter (kijk ook
even bij de ballonvaart van Klaas).

Fotografie: Klaas Haitsma

even langs. Dan gaan we verder in 2 groepen en
is er meer ruimte voor commentaar en overleg.
e

De 2 serie is geselecteerd op kleur terwijl er bij
e
de 1 juist is gelet op de symmetrie, de flessen en
glazen van Ad worden behoorlijk geschud en voor
de winkel open ging had hij de plaatjes geschoten.
Een andere serie moest bekeken worden waarbij
de aandacht ging naar de sfeer van de serie,
Annette verteld…….’laat je maar gaan ‘ , en ‘je
moet het los laten’, je bent eigen baas als je die
maar links legt. Ja, ho, maar dan moet die er
worden uitgehaald. Yael heeft foto`s van de sfeer
van een jongeren party mooi in beeld gebracht.
Ook worden er compromissen gesloten want de

Fotografie: Klaas Haitsma

Het jaarboek moet nog door ‘de / een’ printer. De
kosten voor de inkt worden natuurlijk vergoed en
het papier ligt bij Marianne, WIE HELPT ? Vele
printers maken goedkoop werk.
Dan Annette……OVERWELDIGEND !………een
leuke reactie want maar liefst 14 leden hadden de
opdracht van ‘kijken en selecteren’ uitgelegd op
de tafels in de Camp. 36 foto`s waarvan er deze
avond als opdracht 16 stuks moesten worden
‘geselecteerd’.
e

SELECTEREN - de 1 serie samen als voorbeeld
hoe de avond verder in 2 groepen gaat verlopen.
Kijk wat een lijnenspel en die kleuren, daar moet
je op selecteren, de spin in het midden en zo
hadden de aanwezigen allemaal wel een ‘eigen’
kijk op de serie foto’s. Draai die ene foto nou eens
om want daar wordt de compositie sterker van, de
appel is te groot, oké, dan de spin er maar uit en
e
de 1 serie van uiteindelijk 16 stuks is zo op z’n
best.
STOP….. nu hebben we gezien hoe er iets moois
ontstaat en iedereen gaat z’n eigen serie nog

foto zonder personen gaat er echt bij volgens de
eigenaar.
Een serie foto’s van honden, na 23 veranderingen
en probeerseltjes………HOOOO, afblijven.
(Gelukkig, de poedel zit er toch in).
Papapapapagaai met bier flesje……. De serie van
Yvonne S. bestond uit zo’n 21 plaatjes dus dat
zijn strafpunten, keurig alles mooi diagonaal
geselecteerd, een papagaai op schaatsen met
melk in een bierflesje, de serie is snel AF, één
flesje moest sneuvelen.
Klaas……doet niets, zijn serie is goed en mooi
rommelig, gaan jullie je gang maar want mijn
verhaal moet ik ook loslaten, de ballonnen zijn op
internet te zien want dat was zijn/mijn thema
Ook Henk drukte zijn snor en liet de selecteerders
het werk doen, het pontje vaart toch wel naar de
andere kant en de auto`s met mensen ……’je
wordt gek’ zegt de één, iedereen moet z’n verhaal
laten varen en dat deed Henk.
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Flitsavond “Foto’s kijken en selecteren” - 2
6 oktober 2005
PFFFFFFFFFF, neem zelf maar
even pauze want het (dit) verhaal duurt nog wel even.

heeft Nanda deze persoontjes te
pakken genomen. (Ja toch?). Het
merendeel was vrolijk en lief.

Halverwege gaat het praatje dat
de foto`s allemaal vierkant moeten gaan worden op de volgende avond in de Camp dus …….
selecteren op de uitsnede !

Wat is kunst moet Margreet gedacht hebben, kunst is ook om alleen de foto`s van dichtbij te gebruiken en zo hebben tal van mensen genoten van de geklikte kunst
van de beschilderde balen hooi te
Scherpenzeel .

Het fotomodel van achter de bar
op vakantie gaat poseren met
een hoed op en Jan voelde zich
de vader. Het mooie dametje
was zelf wel rustig maar de
foto`s echt niet.

De keuken, Walter staat stil in de
keuken. Eieren, brood met mes en
vork, potjes met kruiden en een
mok voor de thee met een koekje.
Over kleur gesproken …… heel
goed met in de hoeken het bestek.

Het volgende verhaal is een
nieuw huis, een volle koelkast
Fotografie: Klaas Haitsma
Een zondag met Stan, Rens en
met bier en wijn. Heel veel ……
Mart. Snoepen en spelen voor de kids van
nee hoor, gezichten wilde ik zeggen en wat lekAnnette en een mooi poosje spelen met de
kers te eten.
camera en Klaas legde ook een foto (die van het
duplo) op een andere plaats, goed gedaan hè.
Een kinderfeestje, of toch een fancy fair, nou ja,
Ook Yvonne S kreeg haar zin want die indianen
dat gaat best samen. In ieder geval mooi van
hut hoorde er wel bij.
kleur. En ook hier kwam men tot de 16.
Als enige en daarom verrassend een serie in
DIT WAS EEN ECHTE FOTOCLUB AVOND.
zwart/wit, 16 gezichten van heel dichtbij. Zou hier
de opdracht ‘angst’ al klaar zijn ? Volgens mij
Klaas

Fotografie: Klaas Haitsma
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Flitsavond “Creativiteit”
3 november 2005
De fotokring FLITS heeft vanavond onderleiding
e
van Annette het 2 deel van de opdracht ‘kijken en
selecteren’ op het programma staan. Elly doet
eerst nog enige mededelingen : 2 a 3 leden
hebben zich met reden afgemeld, welkom aan de
nieuwe
aspirant
Flitsers, i.v.m. de
doorgang van de
fotoketting
geeft
Nanda deze aan
Klaas en dan naar
Ank, Yvonne S en
vervolgens
naar
Annette. Vrijdag 11
november voor de
SOP naar de ZOO
in Arnhem wordt
om half 10 verzameld bij Margreet in
Scherpenzeel voor
koffie zonder mok-

FotografieBob van Doorn

ka gebak. De zelfde Margreet stond ervan
te kijken dat zij in het bezit is van een hele
goede printer zodat het jaarboek over 2
weken op de balie ligt op de Erwin avond.
Walter heeft de sponsoren op onze website
gezet en zo voldoet Flits aan haar verplichtingen. (EN KLAAS VULT AAN DAT
ER OP DE VOLGENDE CAMP AVOND
NOGMAALS de afgelopen opdracht op de

EZEL verschijnt ….SAMEN met jullie eigen
KERSTKAART ontwerp / FOTO met of zonder
tekst / waaruit de beste zal worden gebruikt om 15
december te worden verstuurd naar al de FLITS
SPONSOREN, meenemen dus !) (zie ook programma !!!)
En
dan
KNUTSELEN….
De series van 16
foto`s werden in
goede volgorde op
de tafels gelegd en
dan kon men beginnen met het op een
spannende manier
‘uitsnijden’ van iedere foto zodat er een
10 bij 10 cm foto
overblijft. Henk wilde
het mes aan 2
kanten
gebruiken
Fotografie: Nanda Klabbers
wat hem een ritje de
Wetering opleverde
omdat ie geen reserve foto mee had genomen.
Ieder lid van Flits zocht bij de ander om een goed
voorbeeld en zo werden ideeën opgedaan.
Het was best moeilijk om afscheid te nemen van
dat stukje foto wat eraf moest want het hoorde er
eigenlijk toch wel bij. Een half ei bijv., dat is niet
mooi of een sierfles in twee, nee dan maar een
stukkie van de andere kant.
Uiteindelijk nadat we van advies van elkaar tot
een mooi geheel waren gekomen moest als laatst
het Eén en ander nog op een groot vel papier
(zwart
of
FotografieBob van Doorn
grijs) worden
geplakt wat
opnieuw tot
een materiaal
oorlog
leidde.
EEN ZEER
LEUKE
CREATIEVE
AVOND,
EEN MOOI
en
LEERZAME
OPDRACHT.
En wat hebben we geleerd …….. ? Een collage
maken en een foto interessanter maken door iets
van deze af te snijden. (En ikke…..? , eerst goed
rekenen en meten en dan pas plakken)
Klaas
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Flitsavond “Uitleg over filters”
27 oktober 2005
Filters kun je in twee groepen verdelen.
1. kleurfilters
2. effectfilters

met een
belichtingsmeter dan moet je met en zonder filter
meten en het verschil compenseren.
Elke overgang tussen glas en lucht levert contrastverlies. Ga je filters stapelen dan levert dat
dus veel verlies van contrast.
Enkele bijzonderheden:
ND-(getal) filter is een soort zonnebril voor de
camera. Het geeft de mogelijkheid om met een
kleiner diafragmagetal te blijven fotgraferen.
Polarisatiefilter is een filter waar het licht maar op
één manier doorheen
kan. Het haalt dus reflecties weg.
UV-filter filtert UV-licht.
Dit is vooral in bergen
nodig, op zeeniveau niet
echt nodig.
Skylight filter is een UVfilter dat heel licht rose
gekleurd is. Haalt het
blauw er iets uit waardoor de afbeelding wat
warmer van kleur wordt.
Close-up filters zijn vergrootglazen. Met +2 hal-

Fotografie:
Maartje
Rooke

ad 1. kleurfilters worden gebruikt voor
studiofotografie, reproducties en binnenshuis (lamplicht). Het zijn gelatinefilters.

Fotografie: Marianne van den Hoek

Bij analoog fotograferen gebruik je
kleurfilters om lamp- en TL-licht te compenseren.
De kleurtemperatuur van een filmpje is namelijk
op daglicht gebaseerd. De kleurtemperatuur kun
je meten met een kleurtemperatuurmeter in graden Kelvin.
Het filtersysteem van Cokin werkt met ringen en
filterhouder waarin je het filter schuift. Dit is flexibeler dan een schroeffilter.

Fotografie: Klaas Haitsma

Bij digitaal fotograferen is het gebruik van de filters niet nodig i.v.m. de automatische witbalans.
In Photoshop vind je trouwens
alle filters onder aanpassingenfilters.
ad 2. effectfilters zijn er in vele
categorieën.
Op
de
site
van
Cokin
(www.cokin.com) kun je alle
filters bekijken en het effect
ervan zien.
Gebruik van een filter kost licht!
Je moet dus de belichting aanpassen! Bij spiegelreflex wordt
dat automatisch gedaan, werk je

veer je de afstand die
je normaal houdt tot
het onderwerp. Handig voor macrofotografie. Kost 15-20
euro.
Het was een leerzame avond met veel
informatie. Kijk vooral
op de genoemde
site!

Fotografie: Marianne van den Hoek
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Ank

SOP “Burgers Zoo”
11 november 2005
Op 11 november was de SOP naar Burgers dierenpark in Arnhem. Helaas was de animo nogal gering, maar
dat had ongetwijfeld te maken met het feit dat het voor velen een gewone werkdag was. Daarnaast was ook
het weer niet al te
best. ’s Ochtends
miezerde het nog
een beetje, maar
later werd het
droog en dat bleef
het gelukkig ook
de rest van de
dag.
Door
de
zware bewolking
was het echter
donker en somber, waardoor de
ISO-waarde
behoorlijk
opgeschroefd
Fotografie:
Betting Kroese

moest worden.
Na koffie en cake bij Margreet, vertrok
een klein, edoch select gezelschap bestaande uit Margreet, Elly, Ank, Yvonne,
Betting en Henk heel toepasselijk in twee
Panda’s richting Arnhem. Daar aangekomen, bleek het voordeel van een
doordeweekse dag. Er waren weinig bezoekers, dus die konden ook niet in de

Fotografie: Betting Kroese

weg staan. Direct na de ingang stuitten
we op een kolonie pinguïns die natuurlijk
uitgebreid weren gefotografeerd. Daarna
leek het de meesten toch beter om een
beetje z’n eigen weg te gaan en spraken

Fotografie: Betting Kroese

we af om elkaar om één uur weer te ontmoeten in het restaurant. Zoals al gemeld, waren
de omstandigheden voor het maken van
goede foto’s helaas niet zo best. Veel dieren
vonden het weer ook niet zo bie en zaten
binnen en eerlijk gezegd vond ik het open
gedeelte van de tuin niet echt geweldig.
Beetje ouderwets.
Op één van onze Camp avonden had Annette

Fotografie: Betting Kroese
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SOP “Burgers Zoo” - 2
11 november 2005
aangegeven dat de keuze op Burgers was gevallen omdat daar ook diverse overdekte attracties te
bewonderen zijn. Dat bleek dus (helaas) een goede keus en ik nam dan ook al gauw mijn toevlucht tot de
bush, desert en ocean (we waren
tenslotte in een Nederlandse dierentuin,
nietwaar). Voordeel was dat het daar
lekker warm was, nadeel was dat direct
alle lenzen besloegen.
Even voor enen spoedde ik mij naar het
restaurant en het viel me wel op dat het

Fotografie: Betting Kroese

daar zeer stil was en dat er alleen drankjes en taart
te krijgen waren. Bij navraag bij de bediening bleek
ik dus in
het

Fotografie: Henk Eikenaar

Fotografie: Henk Eikenaar

verkeerde restaurant te zitten.
Dat krijg je als je niet goed
luistert en niet op de plattegrond kijkt. Gelukkig was het
andere restaurant vlakbij en
daar stond de rest van het
gezelschap al te wachten. Het
Fotografie: Henk Eikenaar
lunchbuffet kon Yvonne niet zo
bekoren en zij nam haar toevlucht tot de snackbar voor een grote portie pikante patat. Nadat we elkaars foto’s bewonderd hadden (toch
wel handig dat ‘digitaal’) splitsen we op in twee groepjes om alles wat tot dan toe nog niet op de gevoelige
chip was vastgelegd, alsnog te vereeuwigen. We kwamen elkaar regelmatig tegen en natuurlijk
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SOP “Burgers Zoo” - 3
11 november 2005
werden er dan ervaringen en tips uitgewisseld. Met name de bush, ocean en de savanne werden ’s middags
bezocht en uitgebreid gefotografeerd. Ikzelf vond het aquarium (ocean) het meest boeiend en heb daar ook
de meeste foto’s gemaakt. Helaas
bleken die thuis niet erg goed gelukt te
zijn. De keus van Betting om alles
vanaf statief te fotograferen, was waarschijnlijk niet zo verkeerd. Bij mijn
tweede bezoek aan de ocean bleken
twee medewerkers bezig te zijn met het
zemen van de ramen, maar dan wel
aan de binnenkant. Gehuld in duikpak
en gewapend met zuignap en een
doekje werden de ruiten minutieus
gepoetst. Die ruiten waren overigens op
veel plaatsen enkele tientallen centimeters dik!
Als laatste bezochten we de savanne,

Fotografie: Margreet van Eerten

maar helaas waren veel dieren zoals giraffen, leeuwen e.d. nogal ver uit de buurt. De telelens maakte
daardoor overuren . Om een uur of half vijf hadden we
afgesproken in het restaurant om onder het genot van
een drankje de dag nog even door te nemen. Een half
uurtje daarna vertrokken we weer richting Renswoude. Al met al een leuke en gezellige dag, met voor
mij helaas niet zo goed gelukte foto’s.

Fotografie: Margreet van Eerten

Henk

Fotografie:
Betting Kroese
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Flitsavond “Lichtmeting”
17 november 2005
Vandaag zal Erwin een en ander vertellen over de
techniek van lichtmeting. Op voorhand deelt hij al
mee, dat degene die het verslag gaat schrijven,
het moeilijk zal krijgen. Hij had gelijk! Ook gaf hij
aan dat zijn e-mailadres is gewijzigd. Zijn nieuwe
e-mailadres is: erwinlam@planet.nl
Erwin vertelde dat de belichting een moeilijk deel
is van de fotografie. Bij navraag binnen de groep,
gebruikt het grootste deel de automatische belichtingsfaciliteit van de camera.

Integrale lichtmeting grafisch weergegeven.

De belichtingsmeting kan in 3 manieren verdeeld
worden:
1. automatische meting.(de camera regelt de
hele belichting: diafragma en sluitertijd)
2. halfautomatische meting.(de diafragma of
sluitertijd wordt handmatig ingesteld en de
camera kiest de bijbehorende tijd/diafragma
bij)
3. handmatige meting.( met een losse belichtingsmeter wordt het licht gemeten en deze
waarden worden op de camera ingesteld.
Lichtmeting kan op 2 manieren uitgevoerd worden:
1. opvallend licht(dit gebeurt met een losse belichtingsmeter die je bij het onderwerp houdt)
2. gereflecteerd licht. (Deze lichtmeting gebeurt
bij alle camera’s met automatische belichtingsmeting)
Opvallend lichtmeting geeft het beste resultaat,
maar gereflecteerd licht meting is het meest
praktische. Alle belichtingsmeters gebruiken
middelgrijs als referentie belichting. Middelgrijs is
het gemiddelde van alle kleuren en helderheden
bij elkaar opgeteld. Voorbeeld van middelgrijs is
bv. een grijze betonnen stoeptegel.
Een voorbeeld van het verschil in lichtmeting te
tonen is een witte hond in de sneeuw
Met meten van het gereflecteerde licht zal alles
grijs worden weergegeven.
Met het meten van het opvallende licht zal alles
wit worden weergegeven.
Erwin vertelde een stuk historie van de lichtmeting
en heeft ter toelichting onderstaande tekeningen
getoond:
• Men begon met integraalmeting. Deze meting
gaf voor 80% goede resultaten.
• Integraalmeting met nadruk op het midden.
De goede resultaten waren al 90%.
• Met de huidige segmentmeting wordt het
resultaat voor 96% goed. Deze manier van
lichtmeting kwam pas goed tot zijn recht, toen
de camera’s met een krachtige rekeneenheid
(computer) werd uitgerust.

Integrale lichtmeting met nadruk op het midden
grafisch weergegeven

Spot lichtmeting grafisch weergegeven

Bij de huidige camera’s met segmentmeting kan
ook spotmeting ingesteld worden.
Opmerking: bij negatieffilm moet je op de donkere
partijen richten voor een goede belichting en bij
digitaal moet je op de lichte partijen richten.
Erwin gaf ook advies en toelichting op het gebruik
van de camera’s.
Op de meeste camera’s vind je diverse instellingen:
• De “groene”stand op A van automatisch. De
camera kiest zelf de sluitertijd en diafragma
voor de betreffende foto. Zelfs de ISO waarde
en witbalans. Je kan niet van buiten ingrijpen.
• De P-stand. De camera kiest net als in de Astand zelf de sluitertijd en diafragma. Maar nu
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Flitsavond “Lichtmeting” - 2
17 november 2005

•
•

kan je wel ingrijpen in bv. de combinatie
sluitertijd en diafragma dmv. Het “shift”knopje. Ook de ISO-waarde en witbalans, etc.
kan je met de hand aanpassen.
AV-stand . Hierbij stel je handmatig de
diafragma in en de automaat zoekt de bijbehorende sluitertijd bij.
TV-stand. Hierbij wordt de sluitertijd ingesteld
en zoekt de automaat de bijbehorende diafragma bij.

Op sommige camera’s kan je kiezen voor
“bracketing” dit wil zeggen dat de camera 3 opnamen maakt. Eén met de gemeten waarde, één
met een langere sluitertijd en één met een kortere
tijd dan de gemeten waarde. Je kunt dan de beste
foto selecteren.
Opmerking
Als het contrast binnen een foto te groot is (een
verschil van ca. 8 stops tussen de lichtste – en
donkerste partij) dan gaat het fout met de
belichting. Hoe erg fout is afhankelijk van de
gebruikte chip in de camera.
Dit was een zeer leerzame avond geweest. En om
je een beter gevoel over belichtingsmeting te
geven volgt hieronder een opdracht. Succes met
de uitvoering ervan.

Opdracht
Het doel van de opdracht is: je bewust te laten
worden van de diverse belichtingen onder invloed
van diafragma en sluitertijd.
Omstandigheden:
• Geen flits gebruiken. Dus buiten opnamen
maken.
• Constant licht. Dus bv. niet uitvoeren met een
wisselende bewolking met wind.
• Camera op statief in de stand “P”.
Situatie:
1. Onderwerpen
met
een
hoog
contrast.(belichting met felle zon)
2. Onderwerpen met een laag contrast.
(belichting met egale lucht zonder zon)
Je gaat als volgt te werk in beide situaties:
1. Je drukt de ontspan knop half in.
2. Je noteert de waarden voor sluitertijd en
diafragma.
3. Je zet de camera in stand “M”.
4. Je stelt de camera in op de genoteerde
waarden en maakt een foto.
5. Je maakt nog drie opnamen met elke keer
een stop minder dan de genoteerde waarde
6. En je maakt nog drie opnamen met elke keer
een stop meer dan de genoteerde waarde.
7. Totaal heb je per situatie dus 7 opnamen
gemaakt.

Erwin bedankt voor de uitleg!
Vervolgens druk je de foto’s van beide situaties af
op een A 4. Dus één A4 per situatie.

Bob

Juliana van Stolberglaan 24
3931 KA Woudenberg
Tel. 033 – 4451067 of 06-54636156
E-mail: Hoekstrakoeriers@hetnet.nl
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Flitsavond “In de Camp + kerstkaarten”
1 december 2005
Een vol programma…de mededelingen : Jan en
Tonnie hebben zich afgemeld en Marianne had
het ook druk. Yvonne v.d.
B. was aanwezig maar
wilde snel naar huis onder
de warme dekens en
mocht dus als eerste op de
ezel.
Een creatie opgedaan in
Groningen en trots op de
ezel
gezet…..een
zelf
geschilderde foto en toen
weer gefotografeerd en
daarna in verschilende
kleuren afgedrukt. Een colFotografie: Margreet van Eerten
lage van 9 portret foto`s.
De toeschouwers waren
onder de indruk, zo leer je wat bij de fotokring !
Dan het onderwerp wedstrijd transport en vervoer
en nu even geen namen.
Roltrappen in de Bijenkorf, eigenlijk verboden,
maar ja, deze persoon kreeg het met een krukje
toch voor elkaar.
Een buiten landse foto, een mooi soort koeien
(type geen Groningse doorlopers).
Een onderdeel van een gele postkoets, bij de vorige deelnemers werd maar aan en opgemerkt
maar bij deze was het doodstil. Geen enkel verkeerd puntje, zie het maar als een enorm compliment.
Groen, ……dit plaatje kennen we. Een uitsnede
op 20x20, ja dan is ie gaaf.
Hoe de muurhuizen staan, het gaat om een boot,
zeg maar rondvaartboot.
Nog
een
boot, maar
dan anders,
draai deze
plaat eens
om en zo
ontstond
weer
een
…..Nee, hij
hoort op z`n
zij, zei de
maker.
Dan staat er
op
m`n
papier
‘passen en

meten…zowel
op als met de foto’ maar ik weet
Fotografie: Klaas Haitsma
niet meer wat ik bedoelde.

Weer een kreet uit de zaal, ‘help kijk eens achter
me’, een kind achterop
een fiets, transport dus
maar wat is dat ‘achter
me’ dan ? Een transport
van apen ?
Bij de volgende inzending een opmerking ‘een
dubbele foto’, de start
van een vlucht. Als je dit
leest weet je niks als je
het niet gezien hebt.
Spannend hè.
Weer een boot, ja veel
lijnenspel, iets lichter
maar een prima scherpte – diepte.
Een mast, nee niet van een boot, het mooie van
deze plaat is de speling van het licht op de
touwen.
Pauze…
Kerstkaarten presentatie…… 5 stuks i.p.v. het
max. 3, de presentator loopt weg en zegt haal er
zelf maar 2 weg, behoorlijk eigenwijs dus. Henk
had er snel effe 1 ``gedaan`` en Margreet had er
precies 3 bijgezet op de ezel. Eerst de afvallers
en toen bleef er 1 over en die is voor de
sponsoren. Margreet wint alleen de eer en een
hoop werk.
Het jaarboek is KLAAR maar jullie hebben hem
niet, wat naar.
(het is sinterklaas en vol verwachting klopt ons
hart …klop-klop)
Het volgende wedstrijd thema wordt …zie volgende keer op 26 januari .
Foto`s van de dierentuin met een compliment aan
Henk voor z`n duistere maar toch heldere verslag
want het motterde wat.
Betting had een behoorlijke serie met een leeuw
die eerst niet wilde maar toen ie hoorde dat ie op
de foto mocht toch langzaam schoorvoetend balancerend dichterbij kwam. Ook de plaat van de
ezelfamilie deed je wanen in een ver land.
Tenslotte werden 3 platen met foto`s van het
onderwerp ‘kijken en selecteren’ gepresenteerd
waarvan één nog niet vertoonde versie van Bob.
Denk aan SOP nacht/avond fotografie, vertrek om
19.15 bij Erwin achter.
Klaas
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SOP “Nachtfotografie”
15 december 2005
We staan om 19.15 uur bij Erwin in de winkel en het regent. Wat doen we nu, “ik ga niet met m’n dure
camera in de regen lopen” hoor ik iemand zeggen. Nee……dat wil niemand, maar niet iedereen komt naar
de winkel want enkelen van ons gaan rechtstreeks naar parkeergarage de FLINT waar we afgesproken
hebben. We gaan weg en dan zien we wel hoe het weer zich houdt.
De ontmoeting was hartelijk en onder het
genot van een kop koffie (geregeld en
betaald!! door penningmeester Annette)
in de “kantine” van Scholen in de Kunst
gaf Erwin eerst wat theoretische weetjes.
Nachtfotografie is eigenlijk een stom
woord volgens Erwin. Want fotografie is
het vastleggen van licht en de nacht heeft
geen licht!!
De ingebouwde belichtingsmeter van de
camera trekt altijd naar een midden. Er is
een grote contrastoverdracht tussen
lichte en donkere partijen. Een losse
belichtingsmeter gebruiken lijkt beter,
maar om een midden te berekenen
Fotografie: Klaas Haitsma

tussen de zwarte lucht en het licht van een
lantaarnpaal vereist een wiskundige knobbel.
Dus laat de camera gewoon op de P-stand
staan en maak een belichtingstrap van 1, 1½
en 2 stops onderbelichting. Het gebruik van
een stevig statief is bij nachtfotografie
onmisbaar omdat dit de camerabeweging
terugdringt bij het indrukken van de
ontspanknop. Let wel…terugdringt…dus niet
voorkomt!

Fotografie: Ank Albers

Een alternatief is het gebruik van de
zelfontspanner, maar een nadeel hiervan
is dat het enige seconden duurt voor de
spiegel openklapt en dan is een bewegend beeld al voorbij. Het gebruik van
een draadontspanner is dan de oplossing
omdat je de camera ontspanknop niet
gebruikt en dus geen camerabeweging
(hoe miniem ook) hebt.
Het gebruik van spotmeting is zeer aan te
bevelen, maar meet dan het licht op de
lichte partijen. Let op!!!...meet het licht
Fotografie: Ank Albers
met de spotmeting…lees de gemeten
waarde af en onthoud deze. Stel de camera vervolgens in op diafragmavoorkeuze en stel handmatig de
gemeten waarde van de spotmeting in. De camera past hierop zelf de bijbehorende sluitertijd in.
Dan tot slot…bewegende mensen wegbelichten!! Kan dat?? Jazeker.
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SOP “Nachtfotografie” - 2
15 december 2005
Als je een verlichte straat fotografeert waar door je beeld lopende mensen het beeld lijken te verstoren raak
dan niet in paniek. Als je de voorgaand beschreven lichtmeting hanteert zal je zien dat er een lange sluitertijd
bij de gemeten lichtwaarde hoort. Tegen de tijd dat de spiegel
weer dichtklapt zijn die bewegende mensen allang uit beeld
verdwenen en zie je ze niet meer terug op je foto. Probeer maar!!!
Nou ja……tot slot!!!! Nee dus, want er is ook nog iets te vertellen
over het flitsen in de avond.
Als je de flitser aanzet gaat deze per definitie de camera
corrigeren…tenzij de camera op de nachtstand wordt ingesteld.
Of…je meet het licht eerst op de P-stand welke je dan overneemt
op de M-stand. Dan stuurt de camera de flitser aan en niet
andersom.
Op deze manier maak je ook mensen in je foto ingeflitst met nog
licht
Fotografie: Klaas Haitsma
in de

Fotografie: Klaas Haitsma

achtergrond.
Over de ISO-waarde kan nog
gezegd worden dat je deze zo
mogelijk moet instellen op je
camera. Als je een hogere
ISO-waarde neemt krijg je
teveel ruis op je foto bij stad c.q. stille beelden. Maar bij foto’s
maken op bijvoorbeeld een dansfeest kan je de camera rustig
op ISO 400 zetten.

laag
Fotografie: Klaas Haitsma

Genoeg theorie, jassen aan en naar buiten. Dat kan probleemloos want het is inmiddels opgehouden met regenen!
Eerst wordt de verlichte gevel van het pand onder handen
genomen. Het staat wel erg stoer hoor, een groep fotografen
met de toestellen op een statief en ook iemand met een
draadontspanner. De digi’s zijn natuurlijk vet in het voordeel
want zij kunnen meteen het resultaat van de foto zien, en de
enige analoge (ik dus) had geen camera bij zich. Druk, druk,
druk…druk!!
Erwin
Stationsweg West 159/161 - 3931EN Woudenberg - 033 2861632
wordt
van alle
kanten
aan zijn
jasje

Erwin

getrokken:
helpt.
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help…help…help…en

SOP “Nachtfotografie” - 3
15 december 2005
Later gaan we naar de Kamp want
de poort staat schitterend in het
licht. En daar wordt het hilarisch
omdat de mannen het wagen hun
apparatuur midden op straat op te
stellen. Moet je je voorstellen,
winkelend publiek aan alle kanten
en natuurlijk al die auto’s die niet
verder kunnen rijden. Betting,
Klaas, Bob en Erwin hebben er
maling aan en schieten hun foto’s.
Maar de rij geduldig wachtende
auto’s wordt te lang waarop
Annette, Marianne, Ank en Elly
ingrijpen en de automobilisten de kans geven door te rijden. Zij kijken, niets begrijpend van dit oponthoud,
naar ons en wij naar hen. Met dit verschil dat wij het dondersgoed begrijpen.
De file is opgelost maar…….beginnen de mannen toch weer opnieuw! “Hier horen wij niet meer bij hoor”
giechelen de dames in koor. Daar staan ze dus weer met hun driepoten, maar dan rijdt er een politieauto
voorbij. “Mooie foto’s maken jongens!!” wordt er uit de auto geroepen, “maar ga niet zo midden op straat
staan”. Gelukkig……ze houden op en we verplaatsen ons via de Zuidsingel, waar ook nog driftig
gefotografeerd wordt, naar de Lieve Vrouwe Kerk
Aan de voet van de prachtig verlichtte kerk ligt de bekende openlucht ijsbaan die gisteren in gebruik is
genomen. Maar daar is het nog erg stilletjes!! Totdat een paar jong volwassenen in de gaten krijgen dat hun
juf Ank met een fototoestel aan de kant staat. Ja hoor, ze willen best op de foto. Zeker als Ank ook nog
belooft de foto’s voor ze op een CD-rommetje te zetten. Deze jongeren willen best hun kunstjes aan ons
laten zien en doen vervolgens alles wat wij vragen. Hard heen en weer schaatsen op de plek die wij willen.
Eén van deze meiden heeft op kunstschaatsen gezeten en beheerst een heuse sprong en bovenal een
fantastische pirouette. De FLITSERS leven zich uit op het vastleggen van deze bewegingen en Erwin staat
iedereen met raad en daad bij.
Inmiddels is het 22.15 uur en tijd om op te stappen. Met forse tegenzin wordt de apparatuur opgeruimd en
begeven we ons weer naar de parkeergarage.
Het was een fantastische en leerzame avond
waar we van genoten hebben. De thuisblijvers
hebben echt iets gemist hoor!!
Volgende keer gewoon meegaan want een
avond als deze mag je echt niet missen!!
Elly

Fotografie: Klaas Haitsma
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Flitsend jaarboek

FLITSEND JAARBOEK – persbericht
Geplaatst in: Woudenberger,
Valleikrant en de Rijnpost.

Leusden

nu,

de

De Woudenbergse fotokring is er weer in geslaagd
een flitsend jaarboek samen te stellen. Elly Mol, de
voorzitster zelf tekende voor de cover en de
samenstelling met daarin meer dan 150 foto`s
gemaakt door de leden van kring Flits. De
onderwerpen van het afgelopen seizoen zoals met de
boswachter op stap en vliegtuigspotten passeren de
revue. Ook de samenkomsten bij de hoofdsponsor
foto van der Breggen komen aan bod. Erwin Lam van
deze fotozaak was ook de jury die de jaarlijkse
fotowedstrijd naar een hoogte punt leidde. Belangrijk
bij fotograferen is het letten op : de gulden snede,
Fotografie: Klaas Haitsma

lijnenspel, vlakverdeling, plaatsing
in de ruimte, kadering en snijden.
Een foto maak je dus niet zomaar
bij de fotokring. Afgelopen donderdagavond gingen 8 leden van de
fotokring naar Amersfoort voor
een SOP. Samen op pad om in
een donker Amersfoort de verlichte objecten vast te leggen. Heb
je interesse in fotograferen neem
dan contact op met de secretaris
Marianne van den Hoek, 0318
574848
of
mail
naar
fotokringflits@hccnet.nl

Fotografie: Klaas Haitsma
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Opdracht “Winterloop”
7 januari 2006

Flits sleept een opdracht binnen tijdens de winterstop !
Zaterdag 7 januari GELUKKIG EN EEN GEZOND NIEUWJAAR
Voor een mooie donatie gingen 5 Flitsers op
stap om de verschillende ``lopen`` tijdens de
Woudenbergse winterloop op foto vast te
leggen. Om 09.30 uur verzamelden Elly,
Henk, Bob en Klaas in de voetbal kantine
voor een kop koffie en het laatste parcours
nieuws .
De start van de Nordic-walk ( wandelen met
ski stokken ) was aangevangen en Klaas
scheurde op z`n fiets richting het
Treekermeer om een mooi plaatsje op te

Fotografie: Bob van Doorn

Fotografie: Bob van Doorn

zoeken. Elly deed de 1 kilometer loop met
haar nieuwe camera en boog zich in bochten
om het juiste plaatje te kunnen schieten. Henk
stond op de hoek van het sportpark om de 3
km. Lopers op te vangen en Bob had z`n fiets
opgehaald om langs de route de sporters vast
te leggen.

Om 13.00 uur was Elly een ijspop en haar
lippen waren stijf. Klaas had pech met de
camera en maakte nog 1 keer gebruik van de
kunsten van foto van der Breggen en na een
boterham werd het parcours voor de zoveelste
keer af gecrost vaak door het mulle zand en
ook zijn conditie was op peil. Betting schoot z`n
plaatjes tijdens de powerwalk in de ochtend
waar hij zelf aan mee deed. Bij de start van de
Fotografie: Bob van Doorn

5 kilometer was ook Bob aanwezig en
werden ervaringen uitgewisseld over
de thee-post waar de lopers in galop
van ``genoten`` in dit leuke plaatjes
opleverde. Bob klikte de start en even
verder stond Klaas boven op een duin
welk weer een prachtig plekkie bleek
te zijn voor afstand foto`s.
Elly ving de meute op bij de boerderij
waar de scherpte / diepte getest kon
worden. Klaas haalde het spul
natuurlijk niet in maar wist een kortere
Fotografie: Elly Mol
route en schoot onderweg het
``rolletje`` vol. ( op z`n buik midden op het asfalt en kon stof happen in het zand )
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Opdracht “Winterloop” - 2
7 januari 2006
Henk had inmiddels de 10 engelse mijlen gevolgd waar ook Elly en Bob stonden opgesteld.
Klaas nog even de 10 kilometer opgevangen bij het Treekermeertje waar
de nummers 1 en veel later nummer 2
en 3 voorbij flitsten.
Toen naar de après-ski ( in ieder
geval iets met bier ) in de kantine
waar Elly een belangrijke taak nam
door de winnaars bij de huldiging te
fotograferen. De verslaggever van de
krant verzocht Elly om een foto door
te mailen want alleen Elly had deze.
Flitsers, …….. zoals ik van jullie
begreep was dit ook voor jullie een
geweldige ervaring en volgend jaar
kunnen de foto`s met als titel
``sportfotografie door Flits`` in een
Fotografie: Klaas Haitsma

Fotografie: Elly Mol

etalage
worden
bewonderd.
Deelnemers ……..bedankt !
Fotograaf Henk in de kou

Klaas

Fotografie: Klaas Haitsma

Fotografie: Klaas Haitsma
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Flitsavond “Fotowedstrijd Transport&Vervoer”
12 januari 2006

Fotografie: Klaas Haitsma

Fotografie: Klaas Haitsma

Fotografie: Klaas Haitsma

Zoen, smak en kus voor het nieuwe jaar.
Welkom alle familie leden en ook welkom Frank Erwin Lam die deze
avond het beton onder de Camp zal laten schudden door als
spreekbuis namens de jury (Marja en Erwin) voor zal staan .
Eerst nog even een paar mededelingen: Er volgt nog mail over de
komende SOP naar de winter Efteling, de foto`s van de winterloop te
bezichtigen zijn op www.florijnwinterloop.nl en dat deze foto`s ook
geëxposeerd zullen worden in een lege etalage in Woudenberg in
samenspraak met Flits.
Erwin krijgt het woord en bevestigd dat hij samen met Marja ook de
komende jaarwedstrijden de jury zal zijn en dat hij ook ondanks dat de
winkel niet meer bestaat onder zijn leiding toch enkele praktijk /
theorie lessen zal blijven geven als sponsor van Flits.
Ook wil hij met ons goedkeuren dat de jurering eerst door hem gaat
plaatsvinden alvorens er door Flits over de platen wordt gesproken om
zo op de uitslagavond de aandacht voor de foto`s en dus ook de
spanning te verhogen. Eventueel kunnen wij zelf daarna ook punten
toekennen en beide met een prijs belonen.
Zoals afgesproken moet de lijst het zelfde zijn maaaaarrrr….met de
creatie mag gestoeid worden en de meeste van ons hebben het
zwarte passe-partout gebruikt.
Oké, daar gaat ie :
Marianne 7 –7-8 heeft bewust ``geshopt`` door een ``korrel`` aan te
brengen. Erwin vind dit goed gedaan maar de foto is niet af. Een
``stopje`` meer had er iets meer leven in gebracht.
Henk 7-7-6 Erwin heeft de foto anders dan bedoelt op de ezel gezet,
(HIJ kon niet weten dat dit zo moest zijn) de boei moest weg en de
boot kon beter onder een andere hoek gefotografeerd worden, als je
het plaatje niet kan bijsturen dan moet je er zelf een oplossing voor
vinden. Plat op je buik of met je neus in het water.
Uit de be-jurering blijkt dat niet iedereen het met de jury eens is (maar
dit had Erwin ook al gezegd ``het is onze – lees vakman- mening``)
lees ook het volgende ``rapport``(rapporten):

Fotografie: Klaas Haitsma

Fotografie: Klaas Haitsma

Yael 7-7-7 zeer goed (tot zover niets aan de hand) de foto springt er
prima uit (weer goed) maar de finishing touch mist. Er mist een spaak
of had de foto van uit een iets andere positie genomen.
Betting 7-7-8 De inktjet printer is bijna leeg waardoor er strepen
ontstaan en de foto zit niet helemaal achter het passepartout.Auwwww, pijnlijk maar de foto is wel mooi in balans en de
vlakverdeling is in orde. Dat is Theater (de foto).
Margreet 7-7-6 TE VROEG….het vervoer in deze foto moet nog
beginnen, Margreet verdedigd haar foto door aan te geven dat de
lijnen ``het middel`` is om ab te seilen en volgens het woorden boek is
dat toegestaan. Op Eén minuut na was Margreet misschien wel een
(………). Het heeft met winnen te maken.
Ad 6-7-7 23 paraplu’s, contrast en scherpte niet goed, hij is niet
lekker ( de foto ), hij is wat wazig (ohhhh Ad, goed dat je er niet bij
was) want de jury is van mening dat je toe bent aan een nieuwe
camera. Insiders vertelden dat dit advies reeds is opgevolgd.
Klaas komt na de PAUZE…….dat is een goed teken ha-ha-ha puntjes.
Ook HET NIEUWE THEMA WORDT GEBOREN : Moeder en
dochter.

Fotografie: Klaas Haitsma
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Flitsavond “Fotowedstrijd Transport&Vervoer” - 2
12 januari 2006
Nanda 7-7-6 Hij is nog niet af een spiegel mag
wat meer laten zien, het contrast in de foto kon
aangevuld (opgeleukt) worden met een rijtje
passerende fietsers bijvoorbeeld.
Ook Nanda had verweer, ``ik heb juist gekozen
voor iets rustigs namelijk de zon``.
Vervolg van het jury verslag van Flits zijn / haar
foto jaar wedstrijd 2005

te ``magere`` foto en dan met een iets andere
uitsnede toch bij de betere.
En dan de beste 4 inzendingen maar waar zijn de
punten ?
e
Op een gedeeld 3 plaats : Yvonne en Walter met
ieder 23 punten.
Yvonne heeft toestemming om voor deze ene
keer een foto te maken in de Bijenkorf en wel van

Winnaar in “De Camp”:
Elly !!
Fotografie: Klaas Haitsma

Klaas 7-7-7 of 7-6-7 want achteraf vertelde Erwin
dat ie er eigenlijk spijt van had. Lees verder Klaas
ging samen met Bob op de ezel en Bob kreeg 77-6 en Klaas zei tegen Bob ``zie je wel, ik ben
toch beter`` en Erwin greep in en zei dat we even
goed waren.
Klaas kon zich daar in vinden. Waar is het licht
riep Erwin, het metaal moet knallen en Erwin
dacht dat het oudjaars avond was. Weer is het
niet gelukt en Annette zei ook nog dat ik alleen
maar op koopjes uit was. (Auwwwww)
Bob 7-7-7 Goed moment, verkeerde plaat. Er had
geen lucht bij gemoeten en ook geen
vrachtwagens. Volgens mij zat Erwin aan de
champagne. Het thema was transport en vervoer !
EN NU DE BETERE……..
Ank 7-7-7 eigenlijk ook een puntje meer want
deze behoort tot de betere. Een sfeervol maar iets

``het trappenhuis`` of ook wel de roltrappen
genoemd met een goede kijk op de make-up
afdeling. Erwin merkt op dat hier het lijnenspel
buitengewoon goed in beeld komt .
Walter heeft volgens de jury maar natuurlijk ook
volgens de Flits leden de DYNAMIEK op het juiste
moment gevat.
Er blijven nog 2 inzendingen over, die van Annette
en degene van ……je raad het al…Elly.
Erwin begint zijn verhaal terwijl er door (oud ) lid
Jannie bittergarnituur wordt gedeeld op zo`n
manier met de inzending van Annette dat je zou
denken poe-poe, dat is dan de winnaar.
Perfecte foto. Als Erwin dat zegt, want volgens
eerder onderwijs bestaat de perfecte foto niet,
denk je dat dit hem is….zelfs aangevuld met tekst
als belichting goed, scherpte is goed en de
uitvoering is goed ja deze trein is wel op tijd, dan
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Flitsavond “Fotowedstrijd Transport&Vervoer” - 3
12 januari 2006
Dit is het helemaal. De creatie is AF !
Erwin had samen met Marja geen idee
van wie deze foto zou zijn. Er is hier
gespeeld met het creëren van de foto,
overal is over nagedacht ! Elly had een
vliegtuigje gevouwen van papier en
daar een kind voor in de hoek gezet
met een zonnebril op en dan het
moment van ``in de lucht gooien`` ja
dat moment maar dan dubbel want het
papieren vliegtuigje gaat verder in het
passe-partout. (vooraf al gecomplimenteerd door de Flitsleden)
Architectpapier (een soort kalk papier)
maakt het wat ondoorzichtig en
Fotografie: Annette Klein Wolterink
Fotografie: Ank Albers

waar zijn de bloemen die ze zelf heeft
gekocht ? NEEEEEEN, deze zijn voor
Elly ? Wat kan er nog beter aan een
foto? 9-7-8.
Elly 8-9-8……Over het kader is
nagedacht voor je de foto ging maken.
Fotografie: Elly Mol

daardoor subliem !
Elly komt weer in de krant, maar dit heeft ze ook
verdiend en applaus van de fotografen en een
e
boeket van Annette en de hoofdprijs voor de 2
keer de vergulde camera voor op de schoorsteenmantel.
Erwin ontving voor thuis een lekkere fles wijn en
een dikke kus.
Klaas
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Flitsavond “Fotowedstrijd Transport&Vervoer” - 4
12 januari 2006

Valleikrant 16 januari 2006:
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Flitsavond “In de Camp”
26 januari 2006
Aangezien Klaas begrepen had dat ik het
verslag zou schrijven heeft hij het bijltje (of
beter de pen) er maar helemaal bij
neergegooid deze avond. Ik zal dus in deze
mail nog proberen een weergave te geven
van hetgeen er verder is gedaan behalve de
ledenvergadering. Zie voor het verslag van de
ledenvergadering de andere bijlage.

Nanda had prachtige foto's van haar kinderen
gemaakt, met korrel, met roze burka, lief,
boefjesachtig... alles was aanwezig. Wat een
fotogenieke kinderen... of wat een geweldige
fotografe. Het is maar hoe je het bekijkt.
Fotografie: Nanda Klabbers

Na de (gelukkig) korte en soepele
ledenvergadering konden we beginnen met
hetgeen waarvoor we altijd komen!
Walter startte met een uitleg van de opdracht
"Laat je inspireren door een schilderij" Om
19.18 uur deze avond heeft hij een mail naar
iedereen gestuurd met de uitleg van deze
opdracht. Doe wat je kunt en het zal natuurlijk
erg leuk zijn als we echt ons best doen om
iets moois na te maken!!!
Vervolgens konden we alles op de Ezel
plaatsen wat we wilden. Ank had een aantal
foto's van de nachtfotografie in Amersfoort en
ook nog een aantal mooie foto's van de
dierentuin. Vooral de duiker achter het glas
was een erg mooi plaatje, maar ook de
zebra's waren top. Nog iet meer schuiven in
photoshop om de streepjes wat witter en wat
meer contrast te laten krijgen en het is

Vervolgens had Annette ook een paar foto's
van de nachtsop. Dezelfde koppelpoort als
Ank (he, waren ze daar soms samen?) en
toevallig ook dezelfde lange Jan als
Klaas...alleen net iets anders. Het meest ter
discussie stonden de bewerkte foto's van de
schaatster.. is dit nog een foto... of is dit
kunst? Klaas vond het maar niets.. een ander
vond het wel weer wat hebben. Kortom, over
smaak van niet te twisten en er is nog een
gebied op fotografie gebied wat ook binnen
onze kring nog weinig is bewandeld.
Klaas had vervolgens ook nog diverse
plaatjes van de nachtsop, de winterloop en
gewoon mooie dingen... Margreet tenslotte
kwam met iets totaal nieuws voor haar. Met
oud en nieuw mooie vuurwerkfoto's gemaakt.
Volgens haar zoon het mooiste wat ze ooit
gemaakt heeft! Erg goed gelukt. Klaas kwam
tot de conclusie dat op het formaat 20/30
foto's toch heel anders (lees mooier, beter)
tonen! Tip van de week van Margreet: Via
webprint.nl kun je foto's heel goedkoop
afdrukken en kost een 20/3 foto maar 80
eurocent (of zo).
Met een klein aantal flitsers nog even een
slaapmutsje gedronken ... en het was weer
een heel gezellige avond.
Groet, Annette

helemaal ok, dan springen ze zo uit de foto.
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Flitsavond “In de Camp” - 2
26 januari 2006

Fotografie: Margreet van Eerten

Fotografie: Margreet van Eerten

Fotografie: Nanda Klabbers
Fotografie: Margreet van Eerten

Op de ezel

Fotografie: Nanda Klabbers

Fotografie: Nanda Klabbers
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Afscheid locatie “Van der Breggen”
9 februari 2006
Fotokring
Flits
uit
Woudenberg neemt op
de laatste avond bij foto
van der Breggen in de
winkel op een gezellige
en leerzame manier
Fotografie: Henk Eikenaaar

afscheid van de locatie
aan de Dorpsstraat.
Erwin en Marja Lam zijn
hoofdsponsor van Flits
maar hebben hun winkel
gesloten. Erwin gaat wel
verder
in
zijn
fotobranche maar dan
zonder winkel en zal in
ieder geval het komende
jaar
Flits
blijven

gebruik gemaakt van de ”now how”
van de meester en de ruimte bij Foto
van der Breggen. Tot slot werd de
avond afgesloten met lekkere hapjes
en een glaasje wijn en voor Marja een
bos bloemen. De Flitsers hadden zoals
beloofd elk iets lekkers meegenomen,
een groot bord met haring van Walter,
mooie wijn en een goed humeur en
onze fotografen mochten een laatste
bod doen op de artikelen die bij elkaar
gezet waren in de winkel en weer
waren de Flitsers blij want voor een
paar euro tjes had je dan een album of
een mooie lijst. Het had wel wat bij
Erwin en Marja, ze stonden altijd klaar
voor advies en de service stond hoog
in hun vaandel. Als laatste activiteit
werden Marja en Erwin in hun winkel

Fotografie: Klaas Haitsma

ondersteunen met
praktijklessen
zowel in De Camp
als op locatie. Ook
hebben Marja en
Erwin aangegeven
dat zij graag bereid
zijn om de jaarlijkse
Flits fotowedstrijd
te blijven jureren.
Op deze laatste
Breggen
avond
werd geoefend met
het ovaal snijden en menig Flits lid stond boven
op de vingers van diegene die het aandurfden om
het mes op de juiste hoogte in de foto voorgrond
te zetten. Nog eenmaal deze avond werd er

op de foto gezet voor in ons
jaarboek en een bedankje
in de krant.

Klaas

Fotografie: Klaas Haitsma
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Afscheid locatie “Van der Breggen” - 2
9 februari 2006

Fotografie: Klaas Haitsma

Erwin en Marja:
BEDANKT !!!!

Fotografie: Klaas Haitsma
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Bericht van Maartje
februari 2006

Hallo lieve luitjes in Nederland.
Hoe is het toch mogelijk nu zitten jullie in het zonnetje,
terwijl wij hier min of meer ingesneeuwd zijn.
Wel leuk zoveel sneeuw in de Dordogne vinden wij.
Vanmiddag hebben we een uitgebreide wandeling met
de honden gemaakt.
We maken het goed
<…………………..>
.
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Bericht van Maartje
februari 2006
Vandaag sneeuwt het nu al de hele dag, we kunnen niet
meer met de auto weg en diverse activiteiten in de
omgeving zijn afgelast.
Zo komt er dan eindelijk voor jullie een nieuw berichtje
met vooral veel foto’s.
We wensen jullie natuurlijk allemaal veel goeds en de
jarigen van november tot en met januari die wij vergeten
zijn feliciteren wij alsnog.

Veel liefs (en

foto’s) van Maartje
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Flitsavond “Scrapbooken”
16 februari 2006
Je kan allerlei zaken verwerken om de bladzijden
Scrapbooken zo legt Elly uit is een selectie van
``op te leuken`` zoals touwtjes, splitpennen,
foto`s uit de schoenendoos van thema`s als
stukjes vilt, lintjes of gewoon gekleurd papier bijv.
vakantie, sinterklaas of kerstdiner bij elkaar
gescheurd of geknipt uit oude
zoeken en deze op een
behangboeken.
creatieve manier in een
Foto vlechten : ( 1 kleur en 1 zwart-wit )
Een officieel scrapbook heeft
``plakboek`` (lees scrapNeem 1 van de 2 foto`s en snij daar repen
een vierkante maatvoering
boek) verwerken.
verticaal uit van bijv. 2 cm. Vervolgens moet
van 30.5 x 30.5 cm.
Scrapbooken komt over
je de repen wel nummeren.
uit Amerika alwaar ze op
Snij uit de andere foto een horizontale reep
Elly struikelt zowat over haar
de universiteit zelfs tijd
van ook 2 cm. maar ga verder met een
woorden want ze kan je er
besteden
aan
dit
randje van 1 of 2 mm. van het overgebleven
echt alles over vertellen en
fenomeen en er bijna
gedeelte weg te snijden.
sinds 2003 is ook zij zeer
geen grenzen zijn in de
Vervolgens weer een reep van 2 cm. en dan
actief met het ``scrapbooken``.
uitvoering.
Het kan
een rand van 1 of 2 mm. enz. enz.
Euro`s kan je overal kwijt
eenvoudig door alleen
Ook deze repen van 2 cm. nummeren
maar kijk gewoon is om je
maar de rechter en de
Vlecht beide foto`s te beginnen met beide
heen want er zijn zeer vele
linker bladzijde van een
middelste nummers.
aanbiedingen zoals bij het
scrapbook of album van
Kruidvat, Action en Xenos maar ook bij de hobby
het zelfde kleurtje of dezelfde ``print`` te voorzien.
zaken kan je terecht zoals bij de Pipoos in
Wat kan je ``plaatsen`` of verwerken in een
Amersfoort. Zoals eerder vermeld kan je met
scrapbook : foto`s – ansichtkaarten –
behangpapier ook leuke dingen doen of met
vervoersbewijzen – entreebiljetten – wat
inpakpapier.
zandkorrels – verpakking van een cadeautje enz.
Elly had maar ``een klein beetje`` lees 3 tafels aan
enz.
spulletjes meegenomen waaronder enkele zelf
Wat is ``matten`` ? Matten is het aanbrengen van
gemaakte albums. Het publiek, wij dus,
een randje om de foto zodat het lijkt alsof je een
was/waren er stil van, wat een ideeeeeën en dan
lijstje om je foto zichtbaar maakt. (Het kan een
nog erg leuk en zeeeer goed gedaan. Bijna klonk
randje lijken door onder de foto een iets groter
er applaus maar wij bedoelden APPLAUS !
Dan snel aan de slag want Elly wilde dat wij ook
het scrapbooken zouden beleven
Zoals gezegd …..stil hè, Yael begon met een print
in zwart-wit als basis, zowel de rechter als de
linker bladzijde met daarop rode figuren. Margreet
werkte op geel-oranje behang papier met daarop
foto waar de zelfde kleurtinten op voor kwamen
als het behang. Annette begon met pakpapier met
een print van pepernoten met daarop frutsels en
plaatjes van St.Nicolaas (mijn opa dus!) en
Marianne en Ank en de anderen, het leek een
professionele kleuter klaaas.
Klaas

velletje papier te plakken).
Met foame tape kan je een stukje van de
foto naar voren laten springen zodat het
iets van 3D krijgt.
Parallelweg 44 - 3931MT Woudenberg - 033 2861293
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Flitsavond “Afscheid van voorzitster Elly”
23 februari 2006
Elly de voorzitster neemt afscheid van haar taak
als voorzitster. Voor Elly aan het voorzitterschap
van de fotokring begon stelde zij een termijn van 5
jaar vast om de ``hamer`` te hanteren. Nu zijn er
genoeg leden en daarom is het tijd om een stapje
terug te doen en Marianne neemt als intrum de
hamer over. Annette bedankte Elly voor haar inzet
en beloonde haar met een
prachtig
boeket.
Elly
vertelde de leden dat de
fotokring niet van haar was
maar van ons allemaal,
ieder met zijn/haar eigen
verantwoording welk Flits
maakte tot wat het nu is
geworden.
(Een
leuke
actieve groep mensen die
van fotograferen houden.)
Henk informeerde naar de
mening van P.C. en Die
van de leden inzake het
doorgaan van de SOP naar
Maartje in Frankrijk. Er
moet een datum Komen en
ook moet komen vast te
staan
of
dit
``uitje``
betaalbaar blijft en Klaas
denkt dat
i.v.m. het in
September 5 jarig bestaan
van Flits Eén en ander
gedeeltelijk gesponsord te
krijgen. Henk en Klaas
Fotografie: Elly Mol
gaan actie ondernemen
met als uitgangs datum
een lang weekend vanaf 29 sept. Uit de enquête
is gebleken dat zich 2 personen beschikbaar
stellen om plaats te nemen in P.C. Margreet en
Ank, welkom aan de top ! Op 9 mrt. a.s. hopen we
4 nieuwe flitsers te verwelkomen. En dan luisteren
en aan de slag…………….. Marian, de partner
van Elly geeft een workshop passe-partout
snijden. Wie heeft er ooit passe- partout
gesneden was een eerste vraag ? Bijna niemand
dus, en nu dus opletten want er valt ondanks
eerdere aandacht van dit onderwerp veel te leren
en Marian wil dit op een leuke manier bijbrengen
en juist laten ondervinden. Begin altijd op de
achterkant (de minst mooie kant en dus zonder
structuur) met het uitrekenen en uit te tekenen
van de snijlijnen. Niet te ver doorsnijden maar ook
op tijd stoppen. Zet de liniaal tegen de lijn aan en

werk altijd op een snijmat of een onderlaag en
werk altijd SCHOON, zowel de ondergrond want
daar ligt de mooie kant op als je werkmateriaal als
gum- schuurpapier en potlood. De onderkant
moet altijd 3 cm. groter zijn dan de bovenzijde en
je kan voor een uitsnede kiezen dat de foto uit het
midden komt maar dat naar eigen inzicht. Het kan
dus mooi zijn als je de foto
niet precies in het midden
laat uitkomen om zo bijv.
iets of iemand in de lijst te
laten kijken / lopen. Let
ook op het kleurgebruik
van het passe-partout of
eventuele extra lagen
i.v.m. dikte van de lijst.
Gebruik altijd zuurvrije lijm
of tape. Marian doet e.e.a.
voor maar laat ook flitsers
een lijntje snijden en dan
na de pauze iedereen
voor zich want je moet het
gewoon voelen wat het
mesje aan weerstand
geeft in het passe-partout.
Klaas slaat zijn biertje
over en is klaar als
iedereen weer arriveert.
Vakwerk aldus zijn mede
studenten en Yvonne had
een mooi voorbeeld van
Marian gezien en deze
moest Marian dus maar
even voor haar voor / over
doen maar uiteindelijk ging Yvonne zelf ook een
kleintje uitsnijden. Henk en Tonnie gingen Bob
helpen of was het nu Bob en Ank die
Margreet……ach, op deze avond bleek maar
weer dat we een goed stel flitsers zijn. Elly en
Marian bedankt. De groenten van K-14
Klaas
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Flitsavond “Van schilderij naar foto”
9 maart 2006
Walter legt aan de nieuwkomers en verdere
Annette neemt het woord en zit voor,
belangstellenden uit wat de bedoeling was van de
Ank, Elly, Marianne en nog een paar Flitsers zijn
opdracht
``van
door
vrije
tijds
Opdracht ‘Laat je inspireren door een schilderij!
schilderij naar foto``.
perikelen verhinderd.
Schilders in de afgelopen eeuwen deden eigenlijk hetzelfde als wat
En dan ……..op de
Welkom
aan
4
wij, fotografen moeten doen. Ze keken. Ze keken lang naar hun
ezel: Bob komt als
eventuele
a.s.
onderwerp, lieten het draaien en veranderen, letten op het licht en
eerst met een schilderij
Flitsleden te weten
besloten wat ze vast wilden leggen.
van Monet, vijver met
Dirkjan, Roebie, Jan
Kies een schilderij dat je kent of tegenkomt en maak met dit schilderij
waterlelies genaamd,
en Titus, zij gaan
als voorbeeld een mooie foto. Ik zie graag als resultaat tevens een
een prijzig doekje zo
een
paar
keer
foto van het originele schilderij.
uit de pocket. En dan
ervaren hoe Flits
Om de opdracht leuk te houden, mag je zelf bepalen hoe ver je hierin
zijn creatie, dezelfde
``het`` doet.
gaat. Het mooiste zou ik het vinden als je het schilderij tot in details
probeert na te maken als levensechte foto, maar dat zal met niet veel
waterlelies, ook een
Vanavond op het
schilderijen en in ieders tijd lukken.. Denk aan de volgende
bruggetje en hangende
programma:
mogelijkheden:
takken
boven
het
opdracht
van
•
maak een schilderij volledig na[ bv. Een portret of stilleven]
water.
Dezelfde
schilderij naar foto
•
maak een schilderij na in een eigentijdse versie; bv. Het
‘Melkmeisje’van Vermeer. Zet iemand met een pak melk in
kleuren en eigenlijk
en op de ezel de
de keuken, maar laat dan de houding en lichtval net zo zijn
hetzelfde
tafereel,
foto`s van de winter
als op het schilderij.
goed
gedaan
Bob.
Efteling sop.
•
Immiteer alleen de houding van een portret
Marianne was er niet
Zondag a.s. gaat de
•
Immiteer de lichtval van een zeventien- eeuwse meesterbv.
maar Yael dorst wel
sop naar Kinderdijk
Het meisje met de parel dat vanuit het zwart verschijnt.
•
Als je het helemaal niet meer weet, maak dan een foto
met Eén en ander over
niet
door
te
welke een schilderij had kunnen zijn…[ appels in de
straat. Marianne haar
verwachte kou en
fruitschaal]…
schilderij had geen
druppels.
naam, drie dezelfde
Graag iedereen een
Om een schilderij te zoeken kun je in de bibliotheek gaan kijken of op
het internet, kijk ook eens in www.wikipedia.nl, je kunt hier zoeken op
portretten (naakt) op
mail sturen naar
schildernaam.
een rij en zij heeft met
Henk over datum en
Veel plezier,
een heuse vrijwilligster
aantal dagen voor
Walter.
de
huid
naakt
een
SOP
naar
gefotografeerd en vanwege de kleuren en
Maartje in de Dordogne. 29 september gaat niet
achtergrond e.e.a. gefotoshopt. Het was zo goed
nage…..fotografeert met bloem op een schouder
dat de term ``missie volbracht`` hier op van
toepassing is.
Annette had Frans onder de armen, Frans Hals
dus met als titel: (op z`n Fries) Hals Foe de Foel.
Een jongen met gitaar. Haar eigen zoon 50 euro
cent rijker en zij anderhalf uur flitsen.
Annette had aan schaduw en stand van model
extra aandacht geschonken welk beloond werd
met een lening bij de bank.
Henk…… met een schilderij uit Scherpenzeel, Ad
Hogendijk stond er onder. En dan……..
Fotografie: Annette Klein Wolterink
Kanonnen, zijn eigen werk was veel beter en
Henk noemt het ``mijn meiden op zondag ``.
Ook hier was geshopt, een vaag randje om de
door want dan is Maartje verhinderd dus kan het
sterke gezichten, de meiden, Eén met de tanden
geen sop naar Maartje worden. Blijft over 13
bloot, sprongen er bijna uit en dan te weten dat zij
oktober en 20 oktober met als uitgangspunt dat
buiten minuten lang moesten poseren dus
we vertrekken op vrijdag (vroeg ) en terug op
maandag ( laat ).
DOEN…. LAAT HET HENK WETEN. Allemaal
mailen want dan pas weet Henk wat je wil.
Fotobond zo verteld Annette, daar wordt Flits lid
van en wanneer wij van Marianne een mailtje
krijgen dat Flits is ingeschreven dan mag je zelf lid
worden van deze fotobond door zelf bij de bond in
te schrijven. ( 13 Euro per jaar )
Fotografie: Bob van Doorn
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Flitsavond “Van schilderij naar foto” - 2
9 maart 2006
stilstaan. Goed gedaan meiden…….ehhh. Henk.
En dan de meester, want
die hebben wij ook in
onze gelederen : Walter,
van internet via de hema
een meisje met parel van
Vermeer. Mooie zwarte
achtergrond voor 80 cent.
Nee……
Dit is te goedkoop, ik
begin
opnieuw…Walter
ontrolde het doek van
VERMEER met de titel
``meisje
met
parel``.
Walter zijn ``eigen`` werk
`` de vrouw van`` had veel
Fotografie: Henk Eikenaar
lichtval op haar schouder,
de kleur van de sjaal was
aangepast eh ik bedoel uitgezocht en de ``look``
was uitdagend maar die lichtval, dat streepje licht
verticaal naar beneden… met donkere schouders,
dat
kon
eigenlijk
helemaal niet.
Gelukkig
hadden we Ad
in de zaal en
deze flitser kon
ons helemaal
uitleggen wat
er aan de hand
was.
``Dat
komt
omdat
het
geschilderd
is``.
Gelukkig Ad zo
zie
je………ook jij

bent van waarde net als het doek van Vermeer.
Na de pauze een rondje
om de tafel en op de
ezel maar eerst voor
alle meesters Applaus !
Roebie is van jongs af
aan gek op fotografie en
heeft net een nieuwe
Olympus.
Dirkjan deed aan sport
fotografie met soms
werk voor de BDU en
had een eigen doka.
Jan maakte vooral dia`s,
sinds 3 jaar bezig met
``het echte werk``.
Titus
doet
gespecialiseerd werk zoals extreme belichting en
hele kleine fragmenten.
Tonnie had koude foto`s op de ezel en Walter had
een
fotoboek via
``MyPhotoF
un``.nl
Annette had
foto`s
in
zwart-wit
via
webprint.nl
geshopt
(gespeeld)
met
contrast en
licht.
Klaas.

Fotografie: Marianne van den Hoek
Fotografie: Walter Ravenhorst

Fotografie: Tonnie Hietbrink

Fotografie: Johannes Vermeer
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SOP “Kinderdijk”
12 maart 2006
Wij als Flitsers hadden lol, samen op pad naar Kinderdijk om Hollandse
``ezel-avond`` zul je beleven wat je hebt gemist) Het was vroeg en fris
temperatuur
Scherpenzeel
kregen in hun
deed
het
uur brak na
koffie
de
camera`s
waren er veel
oud en wat
van een pak
zon
een contrast
kragen,
zochten eerst
een
mooie
plek
waar
een
goed
Fotografie: Klaas Haitsma

molens te fotograferen. (op de
maar de koffie was lekker op
bij
Tonnie
en
Jan
in
alwaar we een rondleiding
nieuwe optrekje. Regenen
tegen het glas en om 12.00
het nuttigen van de plaatselijke
bewolking
open
en
de
konden aan de slag want wat
molen van honderden jaren
een mooie luchten met het grijs
water en het wit van door de
beschenen andere wolken, wat
en wat een prachtige riet
geweldig. De 9 fotografen

gekaderd plaatje uit
voort moet komen
en dan letten op de
belichting
door
middel van een
spotmeting uit te
voeren om daarna
in de M stand de
scherpte- diepte in
te
stellen
en
Fotografie: Bob van Doorn
Fotografie: Henk Eikenaar

dan….klik, en weer een foto van
bijzondere kwaliteit. Je moest als
fotograaf wel op de achtergrond letten
die was niet altijd even natuurlijk, een
nieuwbouwwijk of een elektriciteitsmast
waren hinderlijk aanwezig voor degene
``echte`` foto`s maakten en ook een
grootgebouw aan de lek stond in de weg.
en Yvonne gingen samen met Marianne
Tonnie een molen erf op om van dichtbij
en ander vast
leggen en zo
fotografeerden
ook
elkaar
minuten
geweldig.
De één ligt op
tussen het riet
zien
snellen.
van een steiger
afstand
de foto`s ziet !
Na ruim 2 uur
in een zaaltje
Fotografie: Bob van Doorn
ook dat was

want

die
Yael
en
Eén
te
Fotografie: Klaas Haitsma

tussen de
veranderde

we
molens. Iedere 5
de wolken partijen,

z`n buik, de ander zit gehurkt
om wat ganzen in beeld voorbij te
Ook werd er op een bruggetje en
een zwaan op 30 centimeter
gefotografeerd. Wacht maar tot je
werd er een pannenkoek genuttigd
met een heeeele grote spiegel en
weer een foto met jezelf erbij en de
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SOP “Kinderdijk” - 2
12 maart 2006
tocht ging verder naar het ooievaars dorp in Grootammers langs de Lek. Ook daar werden de Flitsers blij
want de net thuis gekomen ooievaars klepperden en vlogen heen en weer rond het neswas het aantrekkelijk
om deze grote vogels uit de lucht te schieten met de spiegelreflexen of weer een plaat met z`n tweeën op
een nest te klikken. Het was een genot voor de liefhebber en het
``geklik`` was niet van de lucht of juist wel. Henk en Klaas maar
ook Ank en Bob stonden naast elkaar te wachten tot Jan een
ooievaar van z`n nest deed vliegen door erg dichtbij te komen en
dan weer de landing inzette op het zelfde nest en……het leek wel
of er 25 journalisten stonden te klikken. Dan naar huis om de
honderden foto`s op CD te branden en de kaart klaar te maken
voor de volgende opdracht. ( 02-04-06 )
Klaas

Fotografie: Klaas Haitsma

Fotografie: Henk Eikenaar

Fotografie: Klaas Haitsma
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Flitsavond “Zwartwit fotografie” o.l.v. Erwin Lam
23 maart 2006
Het eerste deel van de lezing bestaat uit de
technische aspecten van zwart-wit fotografie. In
het tweede deel liet Erwin een selectie van een
aantal door hem gekozen foto’s zien en heeft
deze besproken.

Fotografie: Annette Klein Wolterink

Deel 1
Zwart- wit fotografie is iets anders dan kleur uit
een foto halen.
Een goede zwart-wit foto wordt gekenmerkt door
een goede vlakverdeling, een lijnenspel en een
goed contrast.

Kleuren die in helderheid dicht bij elkaar liggen (
ook complementaire kleuren) kunnen in zwart-wit
vrijwel gelijk zijn. In een testprint met zuivere
kleuren liet Erwin zien wat er gebeurt als je de
kleur eruit haalt. De volgende manieren
beschrijven dit.

Fotografie: Annette Klein Wolterink

Photoshop:
- Verzadiging weghalen.
Je ziet in de testprint dat de kleuren die in
helderheid dicht bij elkaar liggen vrijwel dezelfde
grijstint aannemen. Je bent dus al het contrast
kwijt.
- Omzetten van RGB naar grijswaarden. RGB zijn
eigenlijk drie zwart-wit foto’s over elkaar.Elk
kanaal heeft zijn eigen grijswaarden. Aangezien je
maar drie kanalen hebt verlies je veel contrast.
- Kanalenmixer gebruiken. Hiervoor moet je
monochroom aanvinken. Je kunt nu zelf bepalen
welke
kleur
welke
grijswaarde krijgt. Je
kunt
accenten
van
kleurweergave
aanpassen. Dit is de
beste methode om kleur
om te zetten naar zwartwit.
Kanalenmixer zit niet op
Photoshop Elements.

Voor het contrast maak je gebruik van een
belichting die alle grijswaarden laat uitkomen.
Daarvoor is het belangrijk te weten dat er een
zone-systeem bestaat, beschreven en ontwikkeld
heel lang geleden door Adams.
Het zone-systeem bestaat uit
10 zones lopend van 0 naar
9. Deze 10 zones geven 10
gradaties helderheid aan.
Hierbij is zone 0 het zwartste
zwart en zone 9 het witste
wit. De zones 0 en 9 hoeven
niet doortekend te zijn (9) en
mogen dichtgelopen zijn (0).
Wil je een goede belichting
voor een foto hebben dan
moet je de foto in 10 zones
De zwart-wit instelling
van helderheid verdelen. (0op je camera moet je
9). Zone 0 en 1 en zone 8 en
nooit gebruiken. Je
9 hoef je in de belichting niet Fotografie: Titus Davidheimann Beek
verliest veel informatie
mee te nemen. Van zone 2
omdat de camera RGB
t/m 7 meet je via de spotmeting de belichting. Het
dan omzet naar grijswaarden.
totaal middel je en dat is de belichting die je nodig
hebt. Je bent dan verzekerd van het maximale
contrast, de beste details en de minste ruis in de
Zwart-wit foto’s die alle zones van helderheid
foto.
bevatten zullen door een afdrukcentrale altijd
goed worden afgedrukt. Mis je bepaalde zones in
Hele lichte foto’s (sneeuw) of hele donkere foto’s
de foto dan zal het in de centrale aangepast
moet je nooit op de automaat belichten. Een
worden.
sneeuwfoto zal altijd grijs worden.
Het
zone-systeem
gebruik
je
niet
bij
Een kleurenfoto omzetten naar zwart-wit.
portretfotografie.

Flits wordt gesponsord door ‘Foto van der Breggen’ / pagina 39 van 57

Flitsavond “Zwartwit fotografie” o.l.v. Erwin Lam - 2
23 maart 2006
Deel 2
Erwin heeft een aantal foto’s bij elkaar gezocht
waarin vlakverdeling, liijnenspel en contrast goed
naar voren kwamen.
Denk bij vlakverdeling aan de Wet van de Gulden
Snede; bij lijnenspel aan de diagonale lijn meestal
de sterkste / spannendste lijn in een foto; bij
contrast aan een foto die altijd het witste wit en
het zwartste zwart bevat.
In de foto moet iets interessants zitten om naar te
kijken.
Kaderen mag maar moet niet het doel zijn. Je
mag wel iets ruimer fotograferen. Te ruim houdt in
dat je de vlakverdeling verliest.
Zwart-wit fotografie wordt interessanter naarmate
je meer weglaat. Hoe sterker de vorm hoe harder
je foto kan zijn. Het wordt dan abstracter.

Probeer met weinig elementen een sterke foto te
maken.
Maak b.v. een foto van een peper- en zout vaatje
(wit en zwart) met de camera op statief en een
schemerlampje van rechts, achter, links, voor en
boven en kijk wat het doet. Het lijnenspel en de
vlakverdeling zijn dan belangrijk.
Het was een leerzame avond. Om een goed
belichte zwart-wit foto met een goede
vlakverdeling en een mooi lijnenspel te maken
ben je wel even bezig! Dus even knippen is er niet
bij.
Aan de orde is niet geweest hoe de belichting bij
portretfotografie in zwart-wit zou moeten zijn.
Misschien iets voor een andere avond?
Ank Albers

Fotografie: Henk Eikenaar
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Flitsavond “Natuurlezing “
6 april 2006
Een mooie avond in de Camp met natuurfotograaf
Jan Broekhuizen die vanavond onze Gast is.

zoombereik tussen de 200 en de 600 maar
daarna digitaal verder gezoomd naar waarden als
1200. Maar ook macro komt regelmatig aan bod.
Tijdens de voorstelling verteld Jan dat ie tijdens
Eén van zijn tochten een paar jonge zwijntjes
achter een duinrug lag op te wachten maar plots
moeder zwijn vlak naast hem stond en……klik die
had ie maar ook zijn broek zat bijna vol.
Jan is jarig en trakteert uit handen van Tonnie
boterkoek en cake en Klik, ook vastgelegd.
De

Fotografie: Jan Nieuwenhuizen

Marianne opent de avond met de
mededeling dat er 4 hobby fotografen lid zijn
geworden van onze fotokring. Petra

Fotografie: Jan Nieuwenhuizen

Fotografie: Jan Nieuwenhuizen

Koopmans heeft besloten om haar
lidmaatschap op te zeggen omdat ze het
voorlopig effe te druk heeft. En verder
welkom aan de overige aanwezigen.
Walter krijgt later deze avond het woord om
uit de doeken te doen wat zijn bedoeling van
de a.s. SOP pen met elkaar gaat inhouden.
Maar licht uit……draaien maar, Jan
Broekhuizen vertelt dat je onder de ``lezing``
vragen mag stellen en dat vanavond zijn
specialiteit NATUURFOTOGRAFIE voorbij komt
met als titel ``de 4 seizoenen``. Deze foto`s zijn op
een paar uitzonderingen na geklikt met een
analoog toestel met lenzen variërend van

voorstelling vorderde en Elly begreep wel dat
papa hert iets was afgevallen want hij had na een
gevecht 20 vrouwtjes mogen dekken, pppffffffffff.
De blauwe kikker, die maar 5 dagen die kleur
heeft en daarna bruin wordt is een heide kikker en
je hebt ze ook in groen. Een pad op de plaat met
dril, een boom kruiper en een boom klever, deze
fotograaf heeft ze allemaal geklikt.
De foto`s zijn geschoten op het Leersumseveld,
op plaatsen als Scherpenzeel, Barneveld,
Kootwijkerzand maar ook op de hoge Veluwe.
Libelles
Fotografie: Jan Nieuwenhuizen
en
Juffers
en wat
ook
mooi is
zijn de

ijsvogeltjes. Een neushoorn kever is een soort
torretje. Reeën zwijnen zoals gezegd, deze dieren
kan je niet in Eén keer benaderen maar daar moet
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Flitsavond “Natuurlezing “ - 2
6 april 2006
je een band mee opbouwen aldus de
natuurfotograaf.
En dan het onderwerp vlinders en paddestoelen,
allemaal in beeld met zeer bijzondere exemplaren
en Margreet was ``verrukt`` , ``wat hebben we
toch een mooie natuur`` en wat moeten we deze
koesteren merkte Margreet op.
Met de juiste apparatuur en nog veel meer

in huis hebben want de kwaliteit van zowel de
boeken als van de foto`s is erg goed.
Soppen met elkaar wordt gedaan op het
Henschotermeer met een man of 10 – a 13 op
zaterdagochtend 22 april, we verzamelen bij
Walter en Marianne stuurt nog een mailtje
hierover.
Henk had al vast 2 grote foto`s over de afgelopen
SOP bij zich en deze gingen op de ezel.
Ook Marianne had een foto bewerkt van een
vorige opdracht en op de buik van deze
dame was een dier te zien. (Helemaal
gefotoshopt) vet kleur….. en vet cool !

Klaas

Fotografie: Jan Nieuwenhuizen
Fotografie: Jan Nieuwenhuizen

geduld……….dan schiet jij ook een mooie serie !
Walter is op vakantie geweest en heeft weer 2
fotoboeken laten maken, onze flitsers vonden het
geweldig maar voor die 40 euro per fotoboek
wilde de hoofdgast van deze avond ook wel zoiets

Fotografie: Jan Nieuwenhuizen
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Flitsavond “Samen met Maarn “
20 april 2006
Op het programma staat een avond met fotokring
Heuvelrug uit Maarn in de Camp.
Marianne opent de avond door de ``gasten``
hartelijk welkom te heten en voor de fotografen uit
Maarn van start kan gaan met hun floorshow``
eerst nog een paar mededelingen:
Tonnie en Jan zijn verhinderd en Klaas heeft
gemeld dat het e-mail adres van Mevr. Hulsbouw
niet correct is maar dit moet dan ook Hulsdouw
zijn, foutje bedankt.
Verder zijn de aspirant leden echt lid geworden en
daar zijn de leden blij mee want met z`n allen
weten we een berg. Het lidmaatschap van Flits bij
de fotobond staat in de pen en daarom nog even
wachten op een seintje van Marianne. O ja, ook
nog
het
volgende…..zaterdag
is
het
Koninginnedag en dan zijn de Flits leden
uitgenodigd om foto`s te maken van de oude
voertuigen
rit
van
Woudenberg
naar
Scherpenzeel en door na Renswoude en
brommmmm weer terug naar Woudenberg.
(Vertrek om 14.30 uur bij de Schans /
Stationsweg) We zijn al met 3 fotografen maar
ook jij mag mee doen. Let op de laatste mail van
Klaas a.s. week.
Suzan start namens de fotokring Heuvelrug met
haar presentatie gefotografeerd in Rotterdam, ook
is gevraagd om commentaar en opmerkingen
want hiervan kunnen we allemaal leren. Suzan
e
kwam met haar 1 foto als lid van een fotoclub
omdat deze voor haar veelzeggend was.
Ook komt een zwart-wit serie op de ezel van Flits
en als laatst een foto in zwart-wit maar dan
bewerkt met Oost Indische inkt, prachtig!
Mieke toont mooie foto`s van ``gewone`` bloemen
maar oeiiii, wat een scherpe platen ( allemaal bij
de Heuvelruggers minstens op een 30 x 20 cm.
formaat ) en weet je het nog…. wat een mooie
passe-partout kleuren vaak gelijk aan de kleuren
van de foto.
Ted komt met foto`s uit Makkum met een
prachtige lichtval van het avondlicht op een
surfplank op het daar aanwezige strand. Makkum

is bijzonder omdat veel vorige foto`s zijn gemaakt
in Nepal en Verweggistan.
Henny ….gewoon rechttoe rechtaan met een giraf
en ja ook hij met een foto in een slechte
fabriekshal in Nepal maar dan een foto waarvan je
zegt `` het is net een schilderij`` mooi hoor.
Na de pauze wordt gesproken over het hoe, wat
en waarom bij onze gasten, de helft van de leden
van Heuvelrug fotokring fotografeert analoog
maar ook bij hen dan de digitalen die er aan gaan
geloven en dat heeft plezierige kanten. SOP`s
naar Wijk bij Duurstede voor avondfotografie waar
het kasteel goed in de lampen stond. Als opdracht
stonden de volgende onderwerpen op hun
programma: bloemen, vierkanten, cirkels en
kringen. Ook ontvangen ze sprekers als Erwin
v.Laar, Wim Groeneveld en als er wat geld in de
pot zit dan komt Mig Buschman maar deze laatste
echte fotograaf kan dan een presentatie geven
ook voor ons Flitsers in Maarn. De fotokring doet
ook mee aan ``club``wedstrijden bij de fotobond.
Verder met de foto`s op de ezel:
Rien: portretfotografie, eerst gevraagd zoals Rien
verteld en daarna een heel mooie serie, en dan 2
platen van een bos uit verschillende delen in
Australië. En dan een trein…in Nepal.
Peter dan, ook portret maar ohhhhhh, wat is daar
goed gebruik gemaakt van het opkomende licht.
Als je bij onze gasten een wedstrijd wint komt
jouw foto in hun grote jaarboek. Met z`n allen
gaven de Flitsers ``positief`` commentaar zoals
een andere uitsnede en een andere kleur van het
passe-partout en de meeste onder ons en die van
de Heuvelrug konden zich hierin vinden
Marianne spreekt haar bewondering uit over het
vertoonde materiaal en ook nog eens zonder
photo-shop. Fotografeer een liedje……..zo legt
Marianne uit staat ook op je mail maar nog even
dit :Maak bijpassende foto`s op de tekst van het
liedje. 2 ½ minuut tekst vullen met foto`s
Klaas

Fotobond:
Er is in het afgelopen jaar veel gesproken over wel of niet aansluiten bij de fotobond. We besluiten als
Fotokring Flits lid te worden en ons in te schrijven. De leden kunnen dan zelf besluiten voor € 13,00 lid te
worden. Je krijgt daarvoor 4x per jaar een blad.
Inmiddels hebben 13 mensen zich opgegeven als lid van de fotobond. Wanneer anderen geïnteresseerd
zijn, dan kun je dat doorgeven aan ondergetekende,
Margreet.
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Welkom bij de Fotobond

FOTOBOND
Helmut J. Gassen, Algemeen secretaris
Zandeiland 3, 5658 AK Eindhoven
Tel.: 040-2514074 Fax: 040-2515658
E-mail: helmut.gassen@hccnet.nl
Onlangs heeft uw vereniging zich aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen,
kortweg de Fotobond genoemd. Er gingen u ruim 320 fotoclubs voor.
Al die clubs tezamen bieden onderdak aan meer dan 5.500 aangesloten amateur-fotografen. De Fotobond is
onderverdeeld in 16 afdelingen (regio’s). De contributie die de verenigingen jaarlijks afdragen aan de Fotobond
bestaat uit een vast bedrag van € 13,- per clublid. Voor clubs met 5 leden of minder geldt een
minimumcontributie van € 65,-. Clubs van 60 leden of meer betalen de maximumcontributie van € 780,-.
Als bewijs van inschrijving ontvangt u binnenkort voor elk clublid een Bondslidmaatschapskaart. Het
bondsnummer van het clublid staat hierop vermeld. De leden dienen zelf op de achterzijde van de kaart een
recente pasfoto te bevestigen en hun handtekening te plaatsen.
Elk jaar ontvangt u voor uw leden een nieuw jaarzegel, waarmee de geldigheidsduur van de
Bondslidmaatschapskaart weer voor een jaar verlengd wordt.
Fotografie is voor de één een leuke hobby en voor de ander een middel om zich op kunstzinnige wijze te
uiten. En daar zit veel tussenin.
Naast de activiteiten die u als vereniging voor uw leden organiseert, biedt de Afdeling voor uw regio en de
Fotobond op landelijke schaal veel interessante activiteiten; zowel voor de beginnende, als voor de
gevorderde fotograaf. Het blad Fotobond in Beeld is een tijdschrift van de Fotobond, dat iedere
aangesloten fotograaf vier maal per jaar ontvangt. Naast vele mooie foto’s is er ook veel nieuws in te lezen
over de activiteiten van de Afdeling en de Fotobond.
De Afdeling waartoe uw club behoort zal u zelf informeren over haar jaarlijkse programma.
Het bestuur van de Fotobond beperkt zich in het onderstaande overzicht tot haar activiteiten.
Foto Individueel, een wedstrijd voor iedere amateur-fotograaf
Dia Duel, dezelfde wedstrijd voor dia-fotografen
Foto Nationaal, een portfolio-expositie voor de gevorderde fotograaf
Bondsfotowedstrijd en Bondsdiawedstrijd voor alle aangesloten fotoclubs
Internationale wedstrijden voor buitenlandse erkenning
Presentaties en fotobesprekingen voor iedereen tijdens Fotofestivals (Naarden, Breda)
Landelijke Gespreksgroep BMK (BondsMeesterKlasse) voor topfotografen
Landelijke gespreksgroepen voor fotografen die zich aantoonbaar gespecialiseerd hebben
in Natuurfotografie, Fotojournalistiek, Audio-Visuele fotografie, Digitale fotografie of Portretfotografie
Vanzelfsprekend zorgt de Fotobond ook voor een aantal voorzieningen, dat speciaal gericht is op
bestuurlijke ondersteuning van de verenigingen en de aangesloten fotografen zoals: Bondsverzekeringen
(camera, club-WA, club-tentoonstelling), Bondsbibliotheek, Sprekerslijst voor clubs, Mentoren voor clubs.
Op de bijgesloten Bondsfloppy treft u naast algemene bondsinfo ook adressen aan van Bonds- en
Afdelingsbesturen en verenigingen. Jaarlijks kunt u bij uw Afdeling een bijgewerkte Bondsfloppy vragen.
Actuele informatie kan u vinden op onze website www.fotobond.nl.
Helmut J. Gassen, Algemeen Secretaris Fotobond
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SOP “Henschotermeer ”
16 april 2006

Fotografie: Ank Albers

Fotografie: Walter Ravenhorst

Fotografie: Walter Ravenhorst

Fotografie: Elly Mol

Fotografie: Elly Mol
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SOP “Henschotermeer”
16 april 2006

Fotografie: Walter Ravenhorst

Fotografie: Walter Ravenhorst
Fotografie: Walter Ravenhorst

Fotografie: Elly Mol

Fotografie: Walter Ravenhorst

Fotografie: Elly Mol
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Opdracht “Koninginnedag”
29 april 2006
Zaterdag 29 april, het regent en ANNETTE staat voor het gemeentehuis te Woudenberg om met haar
kinderen de aubade op te luisteren. HENK speelt de vingers blauw in de open lucht en ook hij werd met de
muziek helemaal nat. Klaas stond hoog en droog in de bouwkraan aan de overkant en nam……….foto`s.
2 opdrachten stonden
deze
dag
op
het
programma waarvan de
eerste op het laatste
moment nl. fotografeer
de aubade, het Fidelio
muziekkorps met de
stoet kinderen en verder op
het
sportpark
de
kleedjesmarkt, de spelletjes
en de toernooien. 400
foto`s met 2 pauzes en hele
natte
plaatjes
waaronder die van Klaas in
actie
door
Annette
geschoten.
e

De
2
opdracht,
gemaakt worden van
Henk, Margreet, Jan en
stonden langs de route
en hopelijk nog enkelen
Fotografie: Margreet van Eerten
van onze fotokring want
na het zien van de cd`s
van de fotografen is het een lust voor het oog om tot de conclusie te
komen dat ieder op z`n eigen manier foto`s maakt en zo een serie
van diverse standplaatsen en standpunten tot uiting komt.
De èèn heeft last van ``beweging``, de ander van de zon en later
weer die regen bij de barbecue. Na het zien van een paar series staat
de hele Koninginnedag op de foto en mag Flits weer trots zijn op haar
leden.

e

eigenlijk de 1
mocht
de 3 dorpen oldtimer tocht.
de 2 ``ochtend Flitsers

De organisatie van de Woudenbergse winterloop geeft een ieder die
op de dag in januari gefotografeerd heeft een groot compliment en
nodigt ons uit voor de volgende reportage.
Flitsers, bedankt voor jullie medewerking en de centen ``stromen``
binnen.
Klaas
Fotografie: Klaas Haitsma

Fotografie: Klaas Haitsma
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Flitsavond “In de Camp””
18 mei 2006
Marianne opent de camp avond als interim
voorzitter met een reeks mededelingen:
5 Flits leden hebben zich om diverse redenen
afgemeld, de fotoketting blijft in beweging,
Haantjesdag valt op zaterdag 10 juni a.s. en staat
ook bij Flits in het teken van muziek en daar wordt
door de leden op ingespeeld met een foto-quiz in
de vorm van de ons bekende ``raad-plaat`` welk
instrument staat op de foto`s. De leden worden
opgeroepen een foto in te sturen naar Marianne
per e-mail van een stukje of een onderdeel van
zo`n muziek instrument. (het mag een redelijk
groot bestand zijn). Ook gaan we de ``oude``
fotokaarten uitverkopen en worden diverse foto`s
van het afgelopen seizoen tentoongesteld. Ook
doet Margreet een oproep aan de Flitsers om
bijzondere foto`s op 20 x 30 formaat in te leveren
voor in de insteek verzamel mappen die in de
kraam komen te liggen. Klaas zoekt nog naar
Flitsers die een paar uurtjes die dag achter de
kraam Flits willen promoten. En als laatst zal op
de kraam een slide show te zien en te horen zijn
van de opdracht van vanavond ``foto`s bij
muziek``.
Marianne doet nogmaals een oproep voor het
bijwonen van work-shops (zie haar mail).
Ook wordt de laatste hand gelegd aan de
inschrijving van Flitsleden bij de fotobond.
Klaas doet nogmaals een oproep voor
ondersteuning bij de opdracht op het sportpark op
27 mei a.s.
De volgende campavond wordt gewijd aan
reclame fotografie, neem allemaal je camera,
onderwerp of object en verlichting in de vorm van
spotje mee.
En dan nu……op de ezel,
mevr. Chr.
e
Barten……de 1 foto uit een serie van 5 ter
kennismaking direct een discussie met als
opmerking`` oei… goede scherpte/ diepte, foto 2:
een conifeer achtige maar dan anders, echt zeer
goed aldus de flits leden. Foto 3: kunst?... wat is
het… een tentoonstelling van licht? Neon buisjes
…..heel veel kleuren. De kleuren in de volgende
plaat van 30-20 met passepartout, zwart-wit dus
met spiegelen en schaduw. Vraag… wat wil je
met de foto omdat er veeeel op staat ? Foto 5 een
varen (plant /blad) achteraf in zwart-wit geshopt.
Een prima presentatie en wat ons betreft… je bent
aangenomen!
Nog meer foto op de ezel… Henk: een drie-luik
zwart-wit van een dansend paardje als beeldjes.
Jaaaa geweldig, helemaal lekker swingend, ook
deze is achteraf prima zwart-wit gemaakt en met
de zwart-wit instelling aan uit de eigen
printer……KLASSE !
Titus….een serie techniek ook in zwart-wit,
contact dozen bewerkt op de comp, een netwerk
op de gevoelige plaat, technisch erg goed…foto`s

van veel knip en plak-werk, andere kleuren, een
paar uurtjes montage.
Klaas ….. de sop naar Kinderdijk met vreemde
blauwe kleuren lucht.
Marianne…sop van het Hens, grote ogen, model
op te kleine rode trui, foto gespiegeld, kind met
duim en… heeeel veel fotoshop.
Annette: 1 afdruk….een niet burgerlijke familie
(groeps) foto, juist een filter gebruikt, 4 personen
en een boom, allen in een waaier. Goed gedaan
zeg!
En dan digitaal…. Jan bij en met de
beamer….een serie van bloemen op vakantie (iso
100-400)
Bij een hele lange sluitertijd krijg je ook digitale
ruis.
Fotografie: Titus Davidheimann Beek

Pffffffff, het tedere gevoel……als je hier niet bij
was……..het bespaarde je wel de tranen, en op
haantjesdag krijg je nog een kans, zakdoeken op
schoot, als typist schiet ik weer vol PRACHTIG !
TITUS…APPLAUSS …TITUS, TITUS, TITUS
heerlijk, ja dit gaat een geweldige avond worden
Jan N….een muziek blad uitgebeeld als
achtergrond.
Bob, hij gebruikt het schapen ras als tedere
gevoel.
(tussen door worden enkele foto`s getoond)
Yvonne samen Marianne……geen tekst want het
wordt me te veel……….
Margreet….na
wat
sleutelen
door
Jan……..ohhhhhhh !
DirkJan……kom zelf maar kijken en luisteren op
10 juni.
Yvonne wil nog niet weg want…….BETTING komt
er aan, door hem wordt ``weerloosheid`` anders
weergegeven en zo ging iedereen voldaan naar
huis nadat Annette nog enkele foto`s toonde.
Klaas
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SOP “Kasteeltuin Amerongen”
20 mei 2006
20 mei……….het regent, je weet niet wat je hebt
gemist, regen, onweer KNAL / FLITS en weer
een foto
want in de
camp
werd naar
aanleiding
van
de
foto van
Annette
opgemerkt ;
``
hoe
krijg je die
regen
inbeeld
?``, welnu
had je er

gevoel dat ook zij terug fotografeerden. Het
kasteel deed het goed als achtergrond met
prachtige luchten en met hele mooi bloemen en
lantaarns. (Het waren maar een paar buitjes en
Dirk Jan gaf dan even uitleg)

Fotografie: Bob van Doorn
Fotografie: Bob van Doorn

maar bij moeten zijn
want dit verhaal gaat
over
de
volgende
``helden`` :
Bob, Dirk Jan, Ad, Jan
N, Betting en Klaas.
Met plu en statief werd
de tuin betreden…….de
buien drijven over en de
zon prikt door, Ad had al
snel tussen de struiken
mooie onderwerpen te
Fotografie: Klaas Haitsma
pakken terwijl Bob een
ander paadje inslaat zet Betting zij statief klaar bij
een prachtige partij rododendrons.
De ene flitser neemt een beeld scherp in beeld
terwijl een ander juist focust op het kasteel.
Klaas schuifelt zoals gewoonlijk verlegen
achteraan
en
dan……..FLITS,
knetter plens en
snel
schuilen
onder de entree
van het kasteel
onder de bogen
en oeiiiiiii wat
een noodweer en
Klaas staat weer
onder de plu
foto`s van de
druppels met als
achtergrond
onze flitsers te Fotografie: Bob van Doorn
schieten. Oke, dan nu even op een rijtje voor
plaatje 56 en ja, die is ook geslaagd en ik had het

Dit ``mannen`` clubje is toch effe
ruim 2 uur bezig geweest om de
magnolia en rododendrons vast te
leggen en terug kijkend………echt
wel mooi !
Klaas

Fotografie: Bob van Doorn
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SOP “Kasteeltuin Amerongen”
20 mei 2006
Fotografie: Betting Kroeze

Fotografie: Betting Kroeze

Fotografie: Jan Nieuwenhuizen

Fotografie: Jan Nieuwenhuizen

Fotografie: Klaas Haitsma

Fotografie: Jan Nieuwenhuizen
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Haantjesdag
10 juni 2006
HAANTJESDAG met Marianne, Klaas , Ank en
Bob. (alle foto’s: Klaas Haitsma)
Het was weer mooi en het weer was ook mooi.
Een mooie plaats op de braderie en vooral de
jeugd die inschreef op de quiz van
muziekonderdelen. De discussie onderling in het

publiek ging over een biertender of een trompet
maar dat kwam vast omdat het erg gezellig was.
De foto`s waren voor de Eén gemakkelijk en voor
de ander zeer moeilijk en dat maakt het voor de
uitdragers van Flits weer leuk om zich er mee te
bemoeien.

Op de enquête hadden heel veel Flitsers ingevuld
dat zij een uurtje zouden komen maar de zon
schijnt en weg zijn de flitsers. Toch praten we
over een geslaagde dag want ondanks de felle
zon die het beeldscherm overbelichtte en er dus
geen goed beeld was van het tedere gevoel had
Flits een goede belangstelling. De foto presentatie
verzorgt door Margreet had veel bekijks en met
enige inspanning was aan het eind van de dag
geen kaart meer te bekennen met ons oude logo.
UITVERKOCHT
!.
15.30
en
naar
huis……..stop…….een lekke band en na het

lezen van het instructie boekje hadden Bob en
ondergetekende met ondersteuning van Marianne
in no-time het reserve wiel geplaatst en gingen we
ook van de zon genieten.
Marianne….bedankt voor het pilsje.

Dat rooie streepje dat hoorde toch niet bij de
piano en een viool heeft toch geen 4 snaren ?
Klaas

Marianne nam even de tijd om de braderie over te
lopen en kwam terug met een uniek horloge van
een paar euro maar deze prijs had ze verdiend
want net als Klaas stond zij de hele dag achter de
kraam.
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Flitsavond “Op de ezel”
15 juni 2006
Marianne begint met wat mededelingen,
Annemarie van fotokring Heuvelrug komt bij Flits
om te ondervinden hoe ``wij`` het doen, Walter
gaat samen met Ruby de ``beloning`` (een portret
foto) van Haantjesdag maken evenals Dirk Jan
die al ge mailt had dit ook te willen doen en Ank
e
de 3 in Leusden.
Ruby vraagt om leermomenten om de eigen
camera beter te leren kennen en komt tot de
conclusie dat dit momenten zijn juist op de SOP
dagen.
De fotoketting wordt over 14 dagen gepresenteerd
en Elly wil hem ook nog
Fotografie: Jan Nieuwenhuizen
hebben. De presentatie
geschiedt in de lijsten van
de club. Yvonne is het effe
helemaal kwijt en weet
haar tekst niet meer maar
praatjes
genoeg
deze
avond.
Ook de presentatie van de
foto met als thema angst
wordt over 2 weken ten
tonele gebracht. Ook deze
foto 20 x 30 graag ingelijst
zoals Marianne meedeelt.
En dan de EZEL : Ruby
begint met de presentatie
van haar vakantie foto`s,
391 stuks en daaruit moet
ze de 10 beste op de ezel
laten staan. Je zou denken
dat Ruby na deze avond
niet meer terug komt maar
niets is minder waar want je krijgt haar niet van de
wijs en de ene na de andere opmerking doet ze af
met ``maar ik vind hem wel mooi``, lees verder,
deze avond is Eén groot leer moment, de gulden
snede, oké, daar had Ruby nog niet van gehoord
en dat werd dan ook met grote letters opgeslagen.
Eén derde / twee derde, wat is dat, Walter zegt :
dat hoort nu eenmaal zo en weer werd de harde
schijf van Ruby bijgewerkt.
Veel mooie foto`s, dat waren de Flitsleden wel
met Ruby eens maar tegelijkertijd waren er veel
opmerkingen en adviezen zoals : meer strand of
meer zee, meer auto`s in z`n geheel op de foto.
Dit onder de noemer ``de uitsnede``. Dan het
standpunt : boom los van het gebouw, kijken en
nog eens kijken voor je fotografeert. Wat wil je op
``de plaat``, bijv, die stoel, die moet eraf. Adviezen
genoeg, nog meer ? , ja we gaan nog even door,
Yvonne, stil….. niet voor zeggen, Ruby moet er
zelf 10 laten staan. Margreet zit al een kwartier
met een vinger in de lucht want ze wil ook graag
wat zeggen en Margreet staat naast de ezel en
Ruby begrijpt haar.
Oei, oei, wat een meningen en Ruby krijgt door
hoe wij Flitsers denken over hoe je je foto`s moet

presenteren want wij kennen het verhaal niet en
zien alleen de foto`s op de ezel.
10 foto`s blijven over, het is gelukt maar……``wij``
zijn het er niet mee eens, die bloem, daar gaat het
om zoals je verteld, nou laat dan de foto zien waar
alleen die bloem op staat want die heb je ook.
Een foto van een bijzonder gebouw, waar gaat het
om….``ik heb die foto gemaakt om dat balkon met
al die spullen er op`` zegt Ruby en je voelt het
al…. Neem dan de foto van het balkon of zoals
Erwin van foto van der Breggen dit duidelijk kon
zeggen `` laat die foto dan niet zien. Gelukkig,
Ruby blijft lid van onze
club en Ank mag haar
foto`s op de ezel zetten.
Haar foto is pas leuk
geworden
na
het
``shoppen`` in fotoshop.
Een tennisser serveert,
geshopt met verschillende
lagen.
Ad, de vakman, Eén foto
gemaakt en….. Eén foto
helemaal goed ( perfect !
), en die met de brug in de
kasteeltuin,
wat
een
lijnenspel, Ad verteld dat
hij niets met deze foto`s
heeft uitgeprobeerd, zelf
geprint en met als pluim:``
hij heeft deze serie
gewoon in het winkeltje
gekocht``.Ad loopt weg en
zegt tegen Klaas `` daar
kan jij niet aan tippen ``waarop Klaas zegt ``als
we op de ezel presenteren dan doen we dit toch
in formaat 20 x 30 ? ``, en weg was Ad.
Klaas had foto`s (voor het eerst) in 20 x 30 van
een rododendron, oranje en paars, die foto kon hij
zelf afsnijden in 20 x 20 want dan werd de foto
sterker, Walter smile`t, en dan zeggen dat Klaas
nooit shopt, oké…….ik krijg het ook door en het
resultaat wordt er beter van. Die met die tulpen
met een zwarte achtergrond die is pas mooi, net
een kaart en Klaas heeft lol.
Annette had ook foto`s maar dat heb ik niet
beschreven maar ik weet nog dat Eén en ander
was geleerd op de workshop waar aan ze heeft
deelgenomen. Het resultaat moet dus mooi zijn
geweest.
Jan N heeft 2 foto`s, dochter in een straal licht en
een gele bloem in de kasteeltuin. Ook Jan leert
dat je met ``uitsnede`` iets mooier en sterker kunt
maken.
Tenslotte laat Dirk Jan een foto van een Kroon
kraanvogel op z`n laptop zien.
Klaas
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Slotavond met uitslag seizoenswedstrijd
29 juni 2006
Laatste Campavond seizoen 2005 – 2006 met
angst , neen, spanning want de seizoenswedstrijd
met het thema angst gaat beginnen.
Welkom…….Marianne heet iedereen welkom en

Fotografie: Annette Klein Wolterink

is net als al de
aanwezigen verrast over
het aantal deelnemers
aan de wedstrijd en deelt
mee dat Elly zich om
privé
redenen
heeft
afgemeld
voor
de
slotavond.
De jury zijn we zelf en je
mag uit de inzenders de
3 besten naar jouw
keuze
belonen
met
respectievelijk 5, 3 en 1
punt.
De fotografen
hadden er een heel
variërende show van
gemaakt en des te
moeilijker
deze
te
beoordelen. Het verhaal
van de foto krijgen we
later want het gaat om
de foto zoals die is
voorzien van dezelfde
lijst met passe-partout.
Angst ziet men naar nu
Dirk-Jan, Yael en Marianne
blijkt op de slotavond
een
moeilijk
maar
daarom interessante opdracht want ``men`` moest
er lang over nadenken en dat komt dan weer ten
goede aan de foto. De foto`s van de16
deelnemers stonden opgesteld tegen de muren
van ons clubhuis en het beoordelen ging
beginnen. Er werd gewandeld door de leden en
de Eén vond dat baby gezichtje onder water wel
erg bizar en de ander zag angst in de zeer hoge
steile trap met kleine treden. Ook de schim bij de
nis in de lange gang deed eng aan. Klaas had in
de gaten dat bij een mevrouw de ``angst``
toesloeg omdat ze dacht dat haar portemonnee
weg was.

Er was een deelnemer bij
die, een muizenval met
daarin een muis van de
computer klem had, en
waarbij
een
speelgoedmuis weg rende, had
gefotografeerd. Oké, nog eentje dan
…… een foto waarbij je vanuit een kamer door de
omhoog getilde luxaflex naar een zwarte voorbij
rijdende auto stond te ``gluren``, ook angst dus.
Nr. 3 ….. 1 punt, nr. 15 … 3 punten en nr. 6 ja
deze krijgt van mij de 5 punten.
Pauze, ja ik sla wat over want anders wordt mijn
verslag wat onoverzichtelijk…De UITSLAG
De nummers 7 t/m 16 van de uitslag lijst mochten
hun foto toelichten en zo
kwamen we bij die van
Yvonne van den Brandhof,
zij heeft geschilderd en daar
uiteindelijk een foto van
gemaakt….haar
verhaal….naar
aanleiding
van
de
ontvoering,
verkrachting
en
het
vermoorden van de twee
zeer
jonge
Belgische
meisjes. Op de foto was een
kinder gezicht, een soort
geest en de benen van de
pedofiel
te
zien.
Wij
begrepen het verhaal en
toen ook de ``angst`` foto.
Nu de 3 met een eervolle
e
vermelding……op de 6
plaats met 14 punten een
foto van Henk met die muis.
e
De 5 plek voor Annette met
16 punten met die luxaflex
en de auto. En dan nr 4 met
17 punten Jan Hietbrink die
zelf achter een gans aanging

Fotografie: Yael van den Hoek

zodat een klein lief eendje grote ``angst`` had.
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Slotavond met uitslag seizoenswedstrijd - 2
29 juni 2006
Nummer 3 Marianne met 23 punten……..het kind
onder water met dank aan fotoshop
Nummer 2 Dirk Jan met 27 punten de lange gang
met schim in 5 v.d. 30 seconden
De allerbeste (Yael) 33 punten ….en een
abonnement op een fotoblad….
Yael had een model gebruikt en op de foto kon je
zien hoe ze een belager van zich af hield.
ANGST DUS ! ( www.fotokringflits.nl ) Zeer
goed gefotografeerd !
Yael, gefeliciteerd en je komt in de krant.
Vervolg van deze slotavond zie volgende mail.

Fotografie: Titus Davidheimann Beek

Fotografie: Walter Ravenhorst
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Slotavond met fotoketting
29 juni 2006
Nog voor de pauze geeft Walter een toelichting op het door hem , Ank en Henk samengesteld nieuwe
programma.
Annette deelt mee dat Arno Verkuil van de andere Woudenbergse fotozaak instemt om ook e.e.a. voor Flits
te gaan betekenen, waar wij uiteraard heel blij mee zijn. Verdere gesprekken met Arno worden gepland. (
Erwin blijft ook beschikbaar voor Flits )
Marianne deelt mee dat Ruby zich helaas toch nog heeft afgemeld als lid van Flits. Wij betreuren de gang
van zaken en zullen hier uit de les trekken dat ``wij`` ``anders`` met e.e.a. om moeten omgaan.
Margreet bedankt ``de programma makers`` voor hun inzet en is wederom onder de indruk van het geboden
programma.
Dan…….. de fotoketting !
DE FOTO

DE TEKST….

Een boer achter werkpaard
Een paard op een helling
Een koe in de wei
Bomen in de avond mist
Opkomst van de zon in het bos
Het licht zoals een vlammetje op een kaars
In de spiegel aan het denken
Voorover gebogen op de bank
Denkend over verscheurde foto`s
Mensen in auto`s, hoe zit het in elkaar ????
Op vakantie op een boot
Langs het strand van de zee
De bootjes liggen te wachten in het zand
benen op de grond
De veerboot langs de kade
Verschillende bussen in de binnenlanden
Een prachtig landschap

en de boer hij ploegde voort
met het paard als beste vriend
ging de koe op weg naar
een slaapplaats op een lekker stukjegras om later
te wandelen lang het water naar
het licht dat weerspiegeld als
gedachten die ik voor me zie zodat
ik besef dat ik jou nooit vergeten kan
maar gelukkig heb ik niet AL jou foto`s verscheurd
en kwam ik je snel weer tegen op de boottocht
na een poosje kuste je m`n handen en daarna
loop ik verliefd weg
terug in de bewoonde wereld sta ik opeens weer met beide
ik pakte de auto en ging naar
het buitenland, daar waren veel touringcars te zien maar
de boer ziet het liever ZO.

Dit was de zeer
geslaagde fotoketting
2005 – 2006
Er was applaus voor de
toegevoegde tekst.
Jannie (die de drankjes
verzorgt en ex-lid is van
Flits) exposeert de
fotoketting in de Camp.
Daarna de bar in waar
Jannie voor een gezellige
sfeer had gezorgd en
pindaas en warme
snacks op de houten
tafels had klaar staan.
Flits trakteerde haar
leden op een potje bier of
een lekker rosétje.
Fotografie: Klaas Haitsma

Klaas
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Hoe ontstaat een fotoketting?

Hoe ontstaat een fotoketting?
We vormen een ketting met elkaar en de schakels van die ketting worden één geheel door het doorgeven
van één aspect uit de foto en door het aanvullen van een zin die erbij hoort.
Eén van de groepsleden begint en sluit de ketting.
De eerste foto moet een foto zijn waarop meerdere
aspecten zichtbaar zijn b.v. bomen, water en aarde.
Er staat een zin onder die aangevuld moet worden
door de volgende en de mededeling wat de
volgende niet mag gebruiken.. Bij deze foto zijn de
bomen het belangrijkste dus de volgende krijgt de
boodschap dat er geen bomen op de foto
mogen komen.

Fotografie: Ank Albers

‘mijn gedachten die…….
En de volgende borduurt
niet gebruikt mag
flitslijsten. Dit jaar
in een hal in De

daar weer op verder, altijd een foto en een zin en een mededeling wat
worden. De laatste Flitsavond presenteren we de ketting in onze
wordt de volledige ketting geëxposeerd in september, oktober en november
Camp.

Fotografie: Margreet van Eerten

Fotografie: Yvonne van de Brandhof
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Fotokring uitleenservice

Ondergebracht in De Camp.
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 kunstof opbergdoos / 1 grote opberg tas )
nieuwe PASSE-PARTOUTS SNIJDERS

e.e.a. te leen na telefonische / mondelinge afspraak met Jannie van De Camp. (incl. aantal ``leen`` weken)
Altijd noteren op een lijst, die je kunt vinden bij het materiaal. Het makkelijkste is om dat wat je wilt lenen te
pakken tijdens een Campavond. Heb je veel van het tape uit de tape gun gebruikt voeg dan bij retour
bezorging een nieuw rolletje tape toe.

DE IDEALE FOTO BESTAAT NIET
MAAR FLITSEND KAN HET WEL ZIJN
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