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Activiteitenkalender
Vrijdag 29/3/2019
Donderdag 4/4/2019
Vrijdag 5/4/2019
Vrijdag 5/4/2019-20h
Zaterdag 6/4/2019
Zondag 7/4/2019
Zondag 7/4/2019-18h
Vrijdag 12/4/2019
Zaterdag 13/4/2019
Vrijdag 19/4/2019
Vrijdag 26/4/2019
Zaterdag 27/4 12h
Vrijdag 3/5/2019

Laatste vergadering voor tento
Opstellen tentoonstelling
Opstellen tentoonstelling
Openingsreceptie tentoonstelling
Fototentoonstelling 10-18h
Fototentoonstelling 10-18h
Afbreken fototentoonstelling
OC De Burggrave gesloten
Bezoek Afrikamuseum
OC De Burggrave gesloten
Fotobespreking
Etentje club: De Wereld is Klein
Fotobespreking

Zaterdag 4/5/2019
Vrijdag 10/5/2019
Vrijdag 17/5/2019
Vrijdag 24/5/2019
Vrijdag 31/5/2019
Vrijdag 7/6/2019
Vrijdag 14/6/2019
Vrijdag 21/6/2019
Vrijdag 28/6/2019

Bezoek Minoxmuseum
Fotobespreking
Fotobespreking
Fotobespreking
Fotobespreking
Fotobespreking
OC De Burggrave gesloten
Fotobespreking
Laatste vergadering voor verlof

NB. Deze kalender kan aan wijzigingen onderhevig zijn.
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In Memoriam
Op zaterdag 2 maart hebben we met een uitgebreide delegatie van beide clubs, afscheid genomen van
Frieda in het crematorium Westlede in Lochristi.
Frieda kwam in haar slaap te overlijden de week daarvoor, in de nacht van zaterdag op zondag, na een
slepende ziekte.
Het ongelijke gevecht dat ze heeft gevoerd wensen we aan niemand toe, mede door de steeds wisselende
therapieën die men meende te moeten toepassen.
Frieda was 5 jaar lid van de Fotoclub en sinds enkele jaren ook van de Diaclub. We kenden haar als iemand
die voor haar opinies uitkwam, soms zelfs tegen de stroom in.
Aan het KISP vervolmaakte ze zich in het medium van de digitale fotografie. Op haar website “Freart”
bracht ze haar eigen visie op het maken van het digitale beeld naar voren. Het was “haar” kijk op wat zij zag
en wat ze wilde delen met de andere leden in de clubwerking van beide clubs.
Ze zorgde voor iets andere beelden. Het moesten herinneringen worden, zoals de beelden van de wijk
“Klein Rusland” in Zelzate, een wijk die uitgestorven was.
Ze hield niet van reisfotografie, dat hebben we overduidelijk aan haar foto’s gezien. Maar dit betekende
niet dat ze geen respect kon opbrengen voor de personen die wel beelden van verre en minder verre
landen toonden.
Naast lid van de Foto- en de Diaclub, was ze ook aangesloten bij Fodifi Wondelgem.
Ze was ook een gecertificeerde gids bij Toerisme Vlaanderen en was bestuurslid bij de lokale NVA afdeling.
Daarnaast heeft ze samen met haar echtgenoot Eric een nieuwe vtbKultuur-afdeling opgericht, namelijk
Accent Meetjesland.
Alsof dat nog niet genoeg was naaide ze vroeger haar kleding zelf en maakte ook nog handtassen, maar dat
had ze tenslotte opgegeven.
Men vraagt zich af hoe ze het allemaal gedaan kreeg, want eigenlijk was ze nog maar enkele jaren op rust
gesteld.
We moeten ons Frieda herinneren als iemand met een zeer sterke culturele drang en daar zoveel mogelijk
mensen wou bij betrekken.
Misschien typeert haar levensmotto haar nog het meest:
In de STILTE van het denken, HOOR je de antwoorden
Het bestuur en de leden van beide clubs betuigt de familie hun medeleven bij het onverwachte heengaan
van Frieda.

Freddy & Raphael
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In Memoriam
Donderdag 14 maart 2019 namen we met een misviering afscheid van Christiane in de St Kristoffelkerk in
Evergem-Centrum.
Christiane was de allereerste secretaresse van de Fotoclub. In die tijd, begin de jaren zestig, was deze
functie nog niet wat ze heden ten dage is. Als secretaresse hielp ze de toenmalige voorzitter Arnold met
alle verslagen die bij VTB-VAB moesten ingediend worden, was ze verantwoordelijk voor het opstellen van
de verslagen van de bestuursvergaderingen. Kortom ze stond Arnold bij met het drukwerk dat toendertijd
nog met een stencilmachine werd gedaan. Waar is de tijd...
Na enige tijd werd ze ook verantwoordelijk bij het typ- en drukwerk van de Camera Obscura en het
ledenblad van VTB Evergem, het Everpostje.
Ze werd ook nog VTB-afgevaardigde voor Evergem en was dan mede verantwoordelijk bij de organistaie
van allerhande activiteiten die werden ingericht.
Christiane was dus een zeer bezige vrouw boordevol engagement voor de zaken waarvoor ze zich inzette.
Ik heb zelfs weet van momenten waarop ze voor kinderjuffrouw speelde bij de opvang van de kinderen van
het overleden fotoclublid Gilbert Oosterlick.
Ze was steeds op stap met haar fototoestel, om vooral in familie verband, de momenten die ze belangrijk
achtte, vast te leggen.
Het was pas later, rond haar 60ste jaar, dat ze kennismaakte met Pierre-Jean die de liefde van haar leven zou
worden.
Christiane is na een kortstondige ziekte in St Lucas overleden.
Hierbij biedt de Fotoclub, de beproefde familie zijn wensen van innige deelneming aan bij dit overlijden.

Freddy
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Editoriaal

W

e zijn weer zover.
Traditioneel kondigt de eerste Camera Obscura van het nieuwe jaar onze tentoonstelling aan.

Hoewel we ons jubileumjaar aan de droevige kant hebben ingezet met het overlijden van Frieda en
Christiane, zijn we het onszelf verplicht om door te gaan.
Dit jaar is dus een feestjaar want we vieren, zoals iedereen nu wel weet hoop ik, onze 60ste verjaardag.
Omdat we toch een beetje op onze financiën moeten passen, zal het wel niet zo uitgebreid zijn als onze
50ste verjaardag, maar toch. Tijd dus om een feestje te bouwen, wat we zullen starten met de
openingsreceptie van onze clubtentoonstelling.
We hebben daarom enkele prominenten uitgenodigd om deze vernissage met de nodige luister te
omringen. We verwachten Freddy Van Vlaenderen als voorzitter van Breedbeeld, Griet Janssens als
directeur van vtbKultuur en Joeri De Maertelaere als burgemeester van Evergem. Tijd dus om ons beste
beentje voor te zetten en hen met de gepaste egards te ontvangen.
Zoals in de goede oude tijd gebruikelijk was zullen we de receptie muzikaal opluisteren. Dit maal hebben
we de groep “Nevel”aangesproken, een 3-koppige band die vooral eigen composities zal laten horen.
Wat betreft de foto’s verdienen jullie zeker een pluim. De vrijdag na onze tentoonstelling waren er al
nieuwe opnames te zien. We hebben het anders geweten.
Zoals gebruikelijk zitten er zowel enkele schitterende reeksen als zeer bijzondere individuele foto's tussen,
die exact weerspiegelen waarvoor onze club eigenlijk staat: een rechttoe-rechtaan fotografie zonder al te
veel gemanipuleer met Photoshop of eender ander foto-bewerkingsprogramma.
Toch vind ik het aangewezen om mijn opmerking die ik in de vorige editie van de Camera formuleerde te
herhalen: gelieve extra aandacht te besteden aan de kaders (indien gebruikt), de passe partouts en de
layout van jullie reeksen. Zoals gezegd was vorig jaar één van onze beste tentoonstellingen. Alleen de
presentatie kon hier en daar nog ietsje beter.
Zoals elk jaar doe ik een beroep op jullie inzet en medewerking om alles georganiseerd te krijgen. Jullie
weten wellicht dat we de zaal moeten klaarzetten, de foto's ophangen, de receptie voorbereiden en ook
voor de permanentie op onze openingsdagen moeten zorgen. Het mag jullie dan ook niet verwonderen dat
Martine en Christine met lijstjes zullen rondgaan om te weten te komen wie er aan de receptie kan
meewerken en wie de permanentie gedurende de tentoonstelling kan verzorgen.
Werk aan de winkel dus en aangezien we er allemaal niet jonger op worden en ik van mezelf overduidelijk
heb vastgesteld dat het allemaal zo snel niet meer gaat als vroeger...
Ondertussen hebben jullie zowel per mail als in geprinte versie de uitnodiging ontvangen. Met de nodige
aandrang vraag ik om deze zoveel mogelijk en via alle mogelijke kanalen zoals email, sociale media, e.d.,
onder jullie familie, vrienden en kennissen te verspreiden.
We zouden ervoor moeten kunnen zorgen dat onze organisatie onder een zo ruim mogelijk publiek bekend
wordt gemaakt.
In dit aspect heb ik een dringende vraag. Door omstandigheden zijn er een aantal exposanten weggevallen.
Spreek dus iedereen die jullie kennen aan die geïnteresseerd is in fotografie en zijn foto’s wil verbeteren en
probeer haar of hem ervan te overtuigen om aan te sluiten bij onze club.
Rest mij jullie nog een zeer succesvolle tentoonstelling toe te wensen met steengoede commentaren en
reacties. Maar vooral: vergeet zelf niet om ervan te genieten!

Freddy
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Er komen andere tijden
“Times are a-changing” zong Bob Dylan in 1964 en diegenen die oud genoeg zijn om zich de jaren 60 te
herinneren weten maar al te goed dat de tijden veranderd zijn. Er zijn nu in België een enorm groot aantal
buitenlanders. Ik geloof dat ze nu nieuwe Belgen genoemd worden. In totaal is het aantal buitenlanders in
België 25 percent van de totale bevolking, las ik ergens.
Toen ik de laatste keer naar België kwam, een zevental jaar geleden, en met de tram van het
St.Pietersstation naar Evergem kwam, zaten er op de tram een drietal jonge meisjes met de traditionele
moslim-hoofddoeken, duidelijk de dochters van buitenlanders. Groot was mijn verbazing toen ik hoorde
dat die meiden mijn Evergems dialect spraken, mijn eigen moedertaal!! Die meiden waren dus in Evergem
geboren en opgegroeid.
Het was een beetje een schok. Maar dat is het resultaat van de veranderde tijden. Niets is meer zoals het
was toen ik in nog in Evergem woonde. Ook de Gentse marktkramers op het Van Beverenplein
bijvoorbeeld, zijn allemaal verdwenen en hebben plaats gemaakt voor Turken en Marokkanen. Waar zijn de
Gentse marktkramers gebleven? Zijn die misschien geëmigreerd naar Marokko?
Japan heeft altijd zijn grenzen zoveel mogelijk dichtgehouden voor buitenlandse immigratie. Het aantal
buitenlanders wonend in Japan is minder dan 5 procent. Sommigen van die buitenlanders zijn illegale
immigranten wier verblijfs- of reisvisum verlopen is, maar die in Japan gebleven zijn en er illegaal werken.
In 2017 zijn er 13.686 illegalen gedeporteerd, meestal terug naar Korea, China, Vietnam en the Filippijnen.
Maar nu zijn de tijden aan het veranderen. Door het uiterst lage geboortecijfer in Japan zijn er nu al meer
mensen over de 65 dan kinderen onder de 15 jaar en veel bedrijven hebben moeilijkheden om personeel te
vinden. In veel bedrijfstakken is er een groot tekort aan geschoold en ongeschoold personeel.
Het ministerie van arbeid heeft eind 2018 aangekondigd dat er in de volgende vijf jaar rond de 300.000
buitenlandse werkkrachten nodig zullen zijn om aan al de behoeften te kunnen voldoen. Er is geschat dat er
50.000 tot 60.000 werkers zouden nodig zijn als helpers in bejaardentehuizen, hospitalen en dergelijke. Ook
in de landbouw, de visserij, de bouw, hotels, restaurants, enz., zijn er grote aantallen werklui nodig.
Wat betekent dat nu voor Japan? Japan is tot nu toe een vrij gesloten samenleving geweest die zoveel
mogelijk buitenlanders geweerd heeft. Ook vluchtelingen zijn hier nooit welkom geweest. Maar als zulke
grote aantallen buitenlanders nodig zijn in allerlei bedrijfstakken betekend dat ook dat de Japanners zullen
moeten wennen aan de aanwezigheid van die buitenlanders in hun steden, hun dorpen en hun eigen
gebuurte.
Ze zullen moeten wennen aan buitenlanders die hen bedienen in restaurants, winkels en
grootwarenhuizen, aan buitenlanders die hun bedden opmaken in ziekenhuizen en hotels en die met hun
dochters trouwen. Er zullen natuurlijk ook een groot aantal buitenlandse vrouwen onder die werkers zijn
die wellicht met Japanse mannen zullen trouwen. De Japanners zullen eindelijk een beetje meer
internationaal moeten gaan denken en met buitenlanders leren omgaan.
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Daarenboven spreken de Japanners heel weinig of helemaal geen Engels in vergelijking met andere Aziaten,
maar nu zullen ze toch wat Engels moeten leren om met de buitenlandse werkers te kunnen
communiceren. De gesloten Japanse maatschappij zal eindelijk wat meer open moeten worden, iets wat,
vooral nu de Olympische Spelen in 2020 in Japan plaatsvinden, erg nodig zal zijn.
Maar het kan nog wel even duren vooraleer het zover komt. De Japanse “mindset” (manier van denken en
handelen) is heel uniek en vertoont nog heel wat invloeden van de Edo periode (1615-1868), toen Japan
voor meer dan 200 jaar afgesloten was van de rest van de wereld. De Japanners zijn vriendelijke mensen
maar velen zijn nogal wereldvreemd en gedragen zich vrij onvolwassen vergeleken met andere Aziaten.
Hopelijk kunnen de buitenlanders de Japanners ook wat meer vertrouwd maken met de rest van de wereld.
Er komen andere tijden, dat is zeker.
Beste groeten van

Julien

Fototentoonstelling Kunstligt - Wachtebeke

I

P een vrije zaterdag ging ik naar de openingsreceptie van Foto- en diaclub Kunstligt in Wachtebeke.
De openingsreceptie begon met een toespraak van de Burgemeester Rudy Van Cronenburg, die zoals
gewoonlijk het belang van de fotografie en van een fotoclub onderstreepte. Dat de veelheid van
onderwerpen de speech nogal saai en langdradig maakte, moesten we er maar bij nemen.
Er waren mooie foto’s te bekijken, meestal in kleur maar ook enkele in zwart-wit. Onderwerpen waren er
bij de vleet: landschappen, portretten... Maar toch is de reeks over de vervallen huizen in Doel mij het
meest bijgebleven.
Men had ook een gastfotograaf uitgenodigd in de persoon van Damon De Backer. Op de website van de
club staat dat hij lid is bij Fodifi Wondelgem, maar daarvan is er geen spoor terug te vinden. Misschien was
dit nog een overschotje van vorig jaar en werd de website nog niet aangepast.
De tentoonstelling zelf was mooi opgesteld. De belichting van de foto’s was in orde, maar toch zou men van
het gebruik van glas in de kaders moeten afstappen. Dit zorgde voor storende reflecties zodat men een
beetje moest schipperen om de foto goed te kunnen zien zonder steeds maar zichzelf in de reflectie te zien.
De receptie werd druk bijgewoond en was voorzien van de nodige rode en witte wijn, fruitsap en
allerhande hapjes, van belegde toastjes tot de traditionele kaas en salami.
Samengevat een tentoonstelling het bekijken waard. Mits enkele nodige aanpassingen zou men echter de
storende elementen kunnen wegwerken.

Linda
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Eric Colpaert - 25 jaar fotografie

O

p een zondagmorgen trokken we naar Landgoed De Campagne in Drongen, waar Eric Colpaert een

overzichtstentoonstelling hield met een selectie uit de foto’s die hij over een periode van 25 jaar heeft
verzameld.
Toen we aankwamen waren we de enige bezoekers. We hadden dus recht op een omstandige uitleg bij
iedere fotoreeks over het hoe en het waarom.
Eric is nog van “den ouden stempel”. Dit wil zeggen dat hij de fotografie ziet en beoefent zoals wij dat ook
in onze club willen doen. Verwacht van hem geen hoogdravende uitleg en nog minder allerhande
kunstgrepen waaraan de actuele fotografie geacht wordt te beantwoorden, alleen al om geaccepteerd te
worden.
Eric “beperkt” zich tot het eenvoudig registreren van beelden die zijn aandacht trekken en die hij belangrijk
vindt. De tentoonstelling bestond dus uit (meestal) reeksen over een bepaald onderwerp, dat varieerde van
portret-, familie-, en landschapsfotografie. Om tot verantwoorde afdrukken te komen past hij enkel het
contrast aan. Ook zal hij bepaalde partijen een beetje tegenhouden of doordrukken. Fotografie à l’ancienne
dus. Soms, als het echt kan, zet hij een reeks in sepia. De gepresenteerde reeks won daarbij zeer zeker aan
kracht en vormde duidelijk een pluspunt.
Hij is ook nog een overtuigde zwart-witter, hoewel hij ook niet te beroerd is om kleuropnames te maken als
de onderwerpen zich ertoe lenen.
Eén enkele reeks vond ik persoonlijk minder geslaagd. Het waren een drietal wazige foto’s die rietvelden
bleken te zijn en, volgens de fotograaf, opgenomen waren vanuit een rijdende trein. Hij wilde hiermee het
monotone van de urenlange treinrit weergeven.
Er was nog een tweede zaal met foto’s maar daar zijn we met verhoogde snelheid doorgewandeld,
aangezien we op de Nieuwjaarsreceptie van vtbKultuur (jaja in februari) werden verwacht.
Tot enkele jaren terug was Eric voorzitter van Fodifi Wondelgem. Ik had mij al afgevraagd waarom hij
hiervoor had bedankt, maar als ik zijn fotografie zie en ze vergelijk met wat men heden ten dage bij Fodifi
te zien krijgt, kan ik het begrijpen. Dit is misschien wel wat kort door de bocht en is er een compleet andere
reden waarom hij het niet meer doet, maar Eric is niet iemand die zich zomaar akkoord zal verklaren met
de manier waarop foto’s moeten worden geprint en waar ze dan wel op een tentoonstelling moeten
hangen, een werkwijze die de laatste jaren bij Fodifi gangbaar is.
Al bij al dus een zeer goede tentoonstelling van een fotograaf die, door de huidige mode in de fotografie,
spijtig genoeg, minder aan zijn trekken komt.

Freddy
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Michel Goessens - Brotherhood of the Boondock Saints

O

p een vrijdagavond in maart woonden Martine en ik de voorstelling DNA van Lieven Scheire bij in

het Cultureel Centrum Stroming in Sleidinge.
Groot was mijn verbazing dat er op dat moment een fototentoonstelling van Michel Goesens liep. Ik wist
weliswaar dat Michel in dezelfde maand daar moest optreden, maar was mij niet bewust van de
tentoonstelling.
Michel Goessens is naast zanger-liedjesschrijver, ook leraar fotografie aan het VISO in Mariakerke. Deze
tentoonstelling heeft een lange voorgeschiedenis, maar ze is ontstaan uit de jarenlange vriendschap tussen
Carlo en David Criel die vorig jaar terminaal ziek werd verklaard. Als afscheid kreeg hij een reis naar
Kaapstand cadeau waar hij als een koning werd ontvangen in het Boondock Saints Clubhouse. In het zog
van David, Carlo en enkele andere vrienden kon Michel mee, om als vlieg op de muur, deze mooie
vriendschap en afscheid van het leven, fotografisch te documenteren.
Een 35-tal uitsluitend zwart-wit foto’s vormden de tentoonstelling, foto’s die uniform werden
gepresenteerd in stalen kaders wat het rustieke gevoel nog verscherpte.
De Brotherhood of the Boondock Saints is een groep mannen die afgezonderd leven in Kaapstad, ZuidAfrika.
Hun naam komt van:
Boon: A thing that is helping or beneficial
Boondock: Somehow isolated.
Saints: Without the religious implication, was widely used by the Fischerman from the St Helena Islands, for
the sea rescue missions around the Cape of Good Hope.
Vandaag is Kaapstad de thuisbasis van de Boondock Saints Motorcycle Club.
Michel schildert met zijn fototoestel het leven zoals het is en zoals die mannen het daar beleven, met een
poëzie van Lieven Tavernier en de rauwheid van Dimitri Verhulst. Het resultaat is steeds weer herkenning,
een lach en soms plaatsvervangende schamte en gêne. In net zulke confronterende zwart-wit beelden als
Stephan Van Fleteren potretteert hij zijn onderwerpen. Snedig, eerlijk en puur. Hij toont mannen die onder
hun schaduw proberen weg te geraken, zoekend naar enig licht, dat dankzij de foto’s toch hier en daar
wint.
Het zijn flitsende gedachten, herinneringen aan pijn. Maar ook flarden geluk die hen troosten. Zoals bier
hen kan troosten, of een maïskolf op de barbecue. Sigaretten, joints, meer bier.
Hij toont de mannen in hun habitat, zoekend naar een plekje waar alles nog kan en mag.
Laat mij dit verslag eindigen met een citaat uit het voorwoord door Björn Soenens:
“Het vakmanschap druipt van de foto’s af. Kleur verbergt emoties. Michel Goessens vat elke gevoelsspriet
door te werken in zwart-wit. De sfeer is die van droevige vreugde. Foto’s die stilletjes huilen, hoe stoer ze
ook lijken. Overal ligt het lichamelijke verval op de loer. Fotografie als een bijzondere twilight zone.
Goessens lijkt te willen capteren dat vriendschap toch sterker is dan de dood. In Amerika zou men deze
mannen op foto beschrijven als: Living their own lives their way.
Fotografie kan poëzie zijn. Bevroren tragiek. Michel Goessens heeft een heel fijn paar ogen.”
Heel, heel erg blij dat ik deze tentoonstelling gezien heb en de fotografie van Michel mocht ondergaan.
Bedankt CC, bedankt Karel.

Freddy
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55ste Tentoonstelling van Sasse Fotokring

H

alf maart houden we onze kalender in ’t oog omdat dan gewoonlijk de tentoonstelling van onze

Nederlandse foto-collega’s gepland staat.
Dus trokken we op zondagmorgen naar Sas van Gent om te gaan bekijken wat de leden van deze fotoclub
dit jaar hadden geproduceerd. De weg erheen verliep deze keer met de nodige hindernissen. Sas van Gent
lag open (zoals de Kwaremont...) en we moesten de omleiding volgen die ons met een bocht van 180° terug
naar Zelzatebrug stuurde. Via de sinds vorig jaar nieuwe weg belandden we uiteindelijk toch in de
Canadalaan, waar de tentoonstelling sinds enkele jaren doorgaat. En natuurlijk was Koen er ook.
Onmiddellijk werd onze aandacht getrokken door reuzegrote forex-panelen in de foyer met daarop vier A3
foto’s (moet wel een frankske gekost hebben). Ze vormden het gemeenschappelijk thema, nl. Sas van Gent,
dus beelden van het kanaal, treinen, havengebied, naast sfeerfoto’s van dit dorp (of moet ik stad zeggen?).
Na een hartelijke begroeting door voormalig voorzitter Jo Ranschaert doken we in de theaterzaal. Het
verwonderd mij steeds hoe zeer foto’s tot hun recht komen als ze enkel verlicht worden door welgerichte
spots en men niet afgeleid wordt door enig omgevingslicht.
De foto’s waren over het algemeen van een meer dan behoorlijke kwaliteit. Het deed deugd om te zien dat
men ook hier blijkbaar een broertje dood heeft aan teveel “gephotoshop”.
Enkele reeksen sprongen er wel duidelijk uit. Zowas de reeks “Riona” en daarnaast ook “Kate” van Jean-Luc
Aerts toch wel van een meer dan gemiddelde kwaliteit. Hij fotografeert modellen met een sensueel tintje.
Daarnaast zach ik een prachtig portret van Hubert Casier (Claudia), met een uitstekende belichting. Het
blijft hoe dan ook meer dan noodzakelijk om een verschillende belichting aan de twee kanten van een
gezicht te hebben, om enig model in een foto te krijgen en een “plat geval” te vermijden.
Wat was er nog te zien? Uitstekende foto’s van vogels, o.a. van een sperwer die een bad neemt. Ik ken er
bij ons die jaloers zouden geweest zijn. (nietwaar Marc?)
Ook meer struktuurfotografie, zelfs met paraplus’s (die van jou zijn beter Chris). Ook rustige strandfoto’s
zoals Herman ze graag maakt.
Al bij al dus een bekijkenswaardige tentoonstelling.
Wat me wel van het hart moet is dat de diareeksen dit jaar van een mindere kwaliteit waren. Eerst en
vooral waren ze allen zonder uitzondering, veel te lang. Dan een overvloed aan watervogels: ‘k heb nog
nooit zoveel foto’s van eenden en andere zwemmende beesten bij elkaar gezien.
Andere reeksen, waarvan ik de titels al lang vergeten ben, konden mij ook niet overtuigen. Als je 6 keer
dezelfde gele bikini aan een vrouwelijk achterwerk in de zee te zien krijgt, is dat wel stilletjesaan teveel van
het goede. De reeksen zouden trouwens, zoals gezegd, met een verder doorgedreven selectie van de
gekozen beelden er allemaal wel bij gevaren hebben. Deze reeksen waren duidelijk minder dan de vorige
jaren volgens mij. Maar goed, het kan niet elk jaar op alle gebieden 100% zijn.
Wat er dan wel weer opviel was dat we, bij het buitengaan, bijna alle clubleden in de foyer aantroffen,
terwijl ze met overtuiging hun broodje aan het opeten waren.
Als ik dan zie hoe Christine moet sukkelen en aandringen om een beetje volk op zaterdagmorgen voor de
permanentie samen te krijgen, steekt dat toch een beetje. Blijkbaar gaan die mannen ervan uit dat ze op
hun tentoonstelling, tijdens de openingsuren, moeten aanwezig zijn.
Maar goed, een prima tentoonstelling dus en, terloops gezegd, overweeg toch maar eens om iets meer af
te zakken naar Ter Gulden Celle gedurende nonze tentoonstelling.

Freddy
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Martine
Deleersnijder
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OVU nr. 052

CVB nr. 5025

LOKAAL: O.C. De Burggrave, Grovermansdreef 38, 9940 Kerkbrugge (Evergem)
Bankrek. IBAN : Belfius BE24 0688 9963 7338 BIC: GKCCBEBB
VTB-Diaclub Evergem p/a : Bollewerkstraat 119, 9031 Drongen
Zetel van de club: EINDEKEN 39, 9940 EVERGEM

MRT

VOORZITTER
Jeanine DEVOS
Bollewerkstraat 119
9031 DRONGEN

APR

 09 / 227.19.22
SECRETARIS
Raphaël COCQUYT
Bouwmeestersstr. 32
9040 SINT-AMANDSBERG

MEI

 0475 91 86 99
PENNINGMEEESTER
Henri Eggermont
Bollewerkstraat 119
9031 DRONGEN

JUN

-

 09 / 227.19.22

22 Bespreking digitale beelden
29 Bespreking digitale beelden
05 60 jaar Koninklijke vtb Fotoclub Evergem, om 20.00 uur
receptie in Ter Gulden Celle, Doornzeledries 57, Evergem
12 GEEN SAMENKOMST, O.C. De Burggrave gesloten
19 GEEN SAMENKOMST, O.C. De Burggrave gesloten
26 Bespreking digitale beelden
03 Bespreking digitale beelden
10 Bespreking digitale beelden
17 Bespreking digitale beelden
24 Bespreking digitale beelden
31 Bespreking digitale beelden
07 Bespreking digitale beelden
14 GEEN SAMENKOMST, O.C. De Burggrave gesloten
21 Bespreking digitale beelden
28 Bespreking digitale beelden
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus
is er geen clubvergadering voorzien!

COMMISSARISSEN
Koenraad Andries
Droogte 78
9940 EVERGEM

Het bestuur wenst iedereen een goed verlof toe !

 09 357 78 59
De Schepper Paul
Eindeken 39
9940 EVERGEM
 09 253 54 87

SEPT OKT -

06
13
20
27
04
11

Bespreking digitale beelden
Bespreking digitale beelden
Bespreking digitale beelden
Bespreking digitale beelden
Bespreking digitale beelden
Bespreking digitale beelden

CLUBNIEUWS
In deze CO is ook het gezamenlijk "In Memoriam" van
ons beider clublid Frieda De Bouver opgenomen.

De (beeld)sensor van uw digitaal fototoestel reinigen.
Als vuil- of stofdeeltjes op de beeldsensor aanwezig zijn, zijn ze vooral zichtbaar bij vergroting van het beeld
en zeker in blauwe luchten. Als eerste stap kunt u de sensor reinigen via de optie "Beeldsensor reinigen"
in het setup-menu. De beeldsensor kan op elk gewenst moment worden gereinigd met de optie "Nu
reinigen", maar kan ook (als optie) automatisch worden gereinigd bij het in- of uitschakelen van de camera.
De reiniging werkt het beste, als de camera wordt neergezet met de onderzijde omlaag.
Indien nog geen goed resultaat, de sensor laten reinigen in de vakhandel !
Gebruik NOOIT geen met druklucht gevulde bus om de sensor te reinigen ! In deze bussen zit niet alleen
het drijfgas, maar ook andere (vettige) elementen die uw sensor kunnen verontreinigen !
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Insecten en andere kleine diertjes fotograferen.

© Lindsay Silverman, D300S, AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G,
1/100 sec., f/8, ISO 200, Diafragmavoorkeuze, Matrixmeting

© Diane Berkenfeld, D800,
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR,
1/500 sec., f/16, ISO 1400, Diafragmavoorkeuze, Matrixmeting

© Kristina Kurtzke, D3S, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED,
1/800 sec., f/2.8, ISO 800, Handmatig, Matrixmeting

© Kristina Kurtzke, D3S, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED,
1/640 sec., f/2.8, ISO 800, Handmatig, Matrixmeting

Omdat op de (rechtse) foto, de vlinder niet schuw was, kon de fotograaf de kijker een goede indruk geven
van de grootte door de vlinder op een vinger te fotograferen.
Op de hele wereld zijn meer dan één miljoen insectensoorten bekend en een hoop van deze kleine beestjes
vindt u net buiten de deur. Een insect is trouwens een geleedpotige.
Om als insect geclassificeerd te worden, moet een dier een gesegmenteerd lichaam, zes poten, twee
voelsprieten, samengestelde ogen en in sommige gevallen vleugels hebben.
Andere dieren, zoals spinnen en schorpioenen, zijn ook geleedpotigen, maar worden niet beschouwd als
insecten. Insecten en andere kleine diertjes fotograferen kan erg leuk zijn. U hoeft uw achtertuin maar in
te lopen om een geheel nieuwe wereld voor close-up- of macrofotografie aan te treffen.

Enkele snelle tips voor macrofotografie.
De belangrijkste basisregel voor close-upfotografie is dat u dicht bij het insect moet komen.
Voor het fotograferen van insecten is een macro-objectief nodig, waarmee u van zeer dichtbij op het
onderwerp kunt scherpstellen. Met een macro-objectief (Nikon noemt deze Micro-NIKKOR-objectieven)
kunt u onderwerpen op bijna ware grootte fotograferen.
Gebruik bij voorkeur ook een statief om de camera stabiel te houden, vooral als u een teleobjectief of een
lange sluitertijd gebruikt. Als u fotografeert met de camera op een statief, is het gebruik van een
draadontspanner de ideale methode om de sluiter te ontspannen.
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Sommige fotografen zetten zelfs de spiegel van hun D-SLR omhoog voordat ze de sluiter ontspannen.
Hierdoor neemt de kans op beweging nog verder af. Als u geen draadontspanner hebt, kunt u in plaats
daarvan de zelfontspanner van de camera gebruiken.
Afhankelijk van hoe dichtbij u kunt komen, kunt u het beeld vullen met het lichaam van het insect of met
een deel ervan, zoals de kop en voelsprieten. Pas wel op dat u niet wordt gestoken.

© Lindsay Silverman, D3, AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED,
1/30 sec., f/11, ISO 200, Diafragmavoorkeuze, Centrumgerichte meting.

Langzaam bewegende insecten zoals deze bidsprinkhaan zijn goede poseurs. De fotograaf kon dit insect
volgen terwijl het over een hek kroop en daarom een hoop foto's vanuit verschillende hoeken maken.
Als u fotografeert met een 40-mm macro-objectief, kunt u zeer dicht bij het onderwerp komen, maar de
meeste insecten die nectar verzamelen lijken het niet erg te vinden dat een camera (en de fotograaf) zo
dichtbij komt.
Als u het een beetje eng vindt om insecten te fotograferen met een macro-objectief, begin dan met
beestjes die niet steken. Hoe korter de brandpuntsafstand van het macro-objectief, hoe dichter u bij het
insect moet komen. Houd daar rekening mee bij de keuze van het gebruikte objectief.
Insecten hebben fascinerende lijven en een van de doelen van close-up-natuurfotografie is alle kleuren en
details van het insectenleven zichtbaar te maken. Bij goede macrofotografie benadrukt de camera de ogen,
poten en lichamen van deze insecten en hun kleine wereld.
Een foto van een spin in zijn web vertelt bijvoorbeeld een leuker verhaal.
De achtergrondkleur speelt een belangrijke rol in de compositie. Als het onderwerp donker is, zoals geldt
voor veel insecten, zorgt een lichtere, onscherpe achtergrond ervoor dat het diertje afsteekt tegen zijn
omgeving en wordt de blik van de kijker naar het insect getrokken.
Een techniek die ervoor zorgt dat een insect afsteekt tegen de achtergrond, is het gebruik van een kleine
scherptediepte. De scherptediepte wordt gedefinieerd als het gebied voor en achter het onderwerp dat
scherp is. De scherptediepte wordt bepaald door de diafragma-instelling.
Een lage f-stop zoals f/2.8 geeft een kleine scherptediepte, waardoor de focus wordt gelegd op het
onderwerp, terwijl de achtergrond onscherp is.
Een andere techniek die natuurfotografen gebruiken, is hun camera zo op te stellen dat een helder verlicht
onderwerp wordt gefotografeerd tegen een donkere achtergrond. Als u de belichting instelt op een helder
verlicht onderwerp, dat bijvoorbeeld in het volle daglicht staat of met een invulflits wordt verlicht, wordt
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een donkere achtergrond onderbelicht, waardoor deze bijna zwart lijkt. Dit effect creëert een donkere,
gelijkmatige achtergrond, waartegen het onderwerp goed afsteekt.
Als het onderwerp en de achtergrond echter allebei helder verlicht zijn, kan het lastig zijn om het insect
goed uit te laten komen tegen de omgeving. Als u een voorwerp, zoals een doek of stuk papier, achter het
onderwerp plaatst, werkt dit als het ware als een draagbare studio-achtergrond, waardoor het insect
loskomt van de effen achtergrond en afsteekt tegen de omgeving.
Insecten zijn beweeglijker bij warm weer: als u ze fotografeert in de vroege ochtend of avond wanneer het
koeler is, bewegen ze langzamer. Het beschikbare licht op deze tijden van de dag maakt ze ook mooier.
Hoewel het een goede gewoonte is om het beeld helemaal in de camera te kadreren, kunt u dit altijd
bijsnijden of er op andere manieren mee experimenteren op de computer.
Zoals voor alle soorten fotografie geldt, krijgt u vaak de meest indrukwekkende en mooiste resultaten als u
uw close-upfoto's simpel houdt. Geduld en volharding lonen.
Een goede scherptediepte en ervoor zorgen dat het onderwerp afsteekt tegen de achtergrond, zijn twee
punten om te onthouden voor goede macrofotografie.
Bron : Nikon.
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