Fotografie,
denk je groot...
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VA N D E V O O R Z I T T E R

Beste Focoss’ers
Inmiddels ligt de tweede uitgave van ons Focoss magazine weer voor je en hopen
we dat je weer veel leesplezier zult beleven aan de introductie van een aantal
(nieuwe) leden en meer nieuws wat we deze keer weer bespreken.
De afgelopen maanden waren hectische maanden met afgelopen week de introductie van de nieuwe activiteiten-commissie die met de aanbevelingen van de
“groep van negen” de uitdaging krijgt om een nieuw programma op te stellen.
Dit programma wordt opgesteld voor kortere periodes om zo meer flexibiliteit in
het programma te brengen. We wensen Katinka, Ria, Ad, Peter en Walther heel veel
succes bij deze nieuwe uitdaging en horen graag wat het programma wordt voor
de eerste maandagavond in september. Zodra het programma bekend is, wordt dit
op de website geplaatst.
Het eerste deel van het verenigingsjaar sluiten we af en veel van onze leden staan
op het punt om ook deze zomer weer op vakantie te gaan, soms naar idyllische
plekjes in ons eigen land en een aantal zoekt het wellicht verder van huis. Waar je
deze vakantie ook naar toe gaat, overal kun je mooie fotospots vinden! We kijken
nu al uit naar de mooie beelden die deze reizen op gaan leveren en wensen een
ieder een mooie vakantie en hopen elkaar weer uitgerust en in goede gezondheid
terug te zien op de eerste Focoss-avond na de zomervakantie, namelijk op 4 september. Graag tot dan! Ik wens jullie veel leesplezier!
Piet Prins

Hoewel geschoten in kleur
vond ik de soberheid beter terugkomen
in zwart/wit
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Harriëtte Giesbers wint de Ravensteinse Fotodagen 2017

Tijdens de monumentendagen
ging ik kijken bij het voormalige
klooster Soeterbeeck in Deursen.
Sinds 1977 een studiecentrum van
de Radbouduniversiteit, daarvoor
bekend als het klooster van de
zusters Augustinessen van Windesheim. “Monumenten en Iconen”
was het thema van de Ravensteinse Fotodagen en in een klooster is
er altijd wel iets te vinden. Beneden
hoorde ik dat je ook boven de
slaapcellen kunt bezoeken. Hier
viel me dit punt al direct op, maar
was het wachten op het juiste licht.
Ik was getroﬀen door de stilte, de
leegte en het weinige dat nonnen
in hun cel hadden. Dat bed en die
ene commode was alles.
Een laag standpunt benadrukte dit
nog het beste, omdat je zo ook het
meeste van hun kamer kunt zien.
Toen het licht goed zat kwam alles
tot haar recht.
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Kennismaking met
Gerard van Lent
ik ben Gerard van Lent, 64 jaar, getrouwd,
woonachtig in Heesch en sinds 2 jaar vrij van
betaald werk.
Zo’n 15 jaar geleden ben ik me wat serieuzer
bezig gaan houden met fotograferen. D.w.z.
ik neem wat vaker uitgebreider de tijd voor
het maken van een foto waarbij mijn eerste
voorkeur nog steeds uitgaat naar landschapsfotografie. Wat me daarbij het meeste fascineert is diepte in de foto. Uiteraard probeer ik
het onderwerp, de compositie, kleur en het
licht hierbij zorgvuldig te betrekken.
Het fotograferen van interieurs, mensen en
gebouwen ervaar ik ook als een zeer prettige
bezigheid. Tot op
heden ben ik nog
niet verder gekomen dan een eenvoudige compactcamera. Ik hoop
echter tot aanschaf
van een bij mij
passende camera
te kunnen komen.
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Projectgroepen presenteren

Macro fotografie

Op het eerste gezicht lijkt macro
fotografie niet zo bijzonder.
Als je echter verder komt dan het
registreren van kleine dingen die je
groot kunt afbeelden én je ontdekt
dat macro fotografie zich ook leent
voor het op een creatieve wijze
spelen met licht, kleuren en vormen,
wordt het meer dan interessant.
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Kleuren en vormen vind je overal.
Ze kunnen onder anderen worden
afgeleid van voorwerpen van glas,
steen en metaal, maar ook van
bloemen en bloemachtigen én vele
andere voorwerpen.
Uiteraard is er ook de uitermate
boeiende insectenwereld.
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Als je er niet voor kiest om buiten
in de natuur de objecten te zoeken,
leent macro fotografie zich prima
voor het aan de gang gaan in je studio of zelfs in de huiskamer.
Het voordeel is hier, dat je geen last
hebt van de wind, niet bang hoeft
te zijn voor teken en bovendien de
omstandigheden een handje kunt
helpen.

Projectgroepen presenteren
Vervolg ‘Macro fotografie’
Het leren beheersen van de
camera is daarbij erg belangrijk,
omdat het voor het verkrijgen
van een sfeervolle macrofoto
nodig is, om naast het bepalen
van een goede uitsnede, lees
compositie, zorgvuldig om te
gaan met de belichting en het
scherptedieptebereik.
Binnen Focoss, zijn wij als werkgroep macrofotografie met zo’n
tien deelnemers bezig om creatieve macrofotografie onder
de knie te krijgen. We doen dit
door op een plezierige, positief
kritische manier elkaars werk
te bekijken, kennis te delen en
ervaringen uit te wisselen.
De resultaten die hierdoor
worden bereikt stimuleren ons
verder te zoeken naar creatieve
uitdagingen.

Gert van der Flier,
www.gertvanderflier.com
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In mei gekozen tot

de foto van de maand
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proficiat Liesbeth Bakker.

De foto heb ik gemaakt in Ermelo.
Samen met een vriendin gaan we regelmatig ‘s morgens vroeg de natuur in om
te fotograferen. Op 22 april zijn we in het
donker naar Ermelo gereden om de kievitsbloem vast te leggen.
Tegen zonsopgang waren we op bestemming, maar helaas was het erg bewolkt.
De eerste foto’s zijn daarom niet zo mooi
zijn geworden. Ze missen bokeh en sfeer.
Tegen 7 uur kwam de zon een beetje door
en kon ik deze foto maken. Voor deze foto
ben ik op de grond gaan liggen.
Ik maak de meeste foto’s vanuit een laag
perspectief. Ik zorg er daarom bijna altijd
voor dat ik een vuilniszak of zeil bij me heb.
Bij deze foto heb ik geen statief gebruikt,
maar laat mijn camera wel ergens op steunen. Zo voorkom ik beweging in de foto.
Ik zorg dat ik de foto op mijn display zie en
zoom dan in op het punt dat ik scherp wil
hebben. Dan stel ik handmatig scherp en
maak meerdere foto’s. Thuis ben ik best een
tijdje bezig met het uitzoeken van de foto.
Uiteindelijk heb ik de foto een klein beetje
nabewerkt in Lightroom en Photoshop.
En dit is het resultaat.
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Een kennismaking met

Martin Howard
In dit deel van de wereld ben je nooit zeker wat voor
weer je zult krijgen, maar vandaag heb ik geluk: helder
zonlicht, blauwe lucht en pluizige witte wolken.
Ik nam mijn tijd om rond het klooster te wandelen en
de oude middeleeuwse sfeer van het gebouw en
zijn terrein te laten doordringen. De grafstenen zijn
zeer indrukwekkend in zowel grootte als aantal en de
begraafplaats is goed onderhouden. Ik ontmoette de
oude tuinman, complimenteerde hem over de conditie van de begraafplaats en hadden een lang gesprek.
Later, zette ik mijn statief neer op wat voelde als de
perfecte plek. De positie van de zon lag voor mij en
aan mijn linkerzijde. Ik nam mijn camera uit mijn rugzak, zette het waterpas op het statief, stelde daarna
scherp en heb de compositie op het matglas bepaald.
Eenmaal tevreden, bevestig ik de draadontspanner,
neem de lichtmeting, rekening houdend met 1½ stop
voor het geel filter en kies sluiter en diafragma. Dit gaf
een belichting van 0,5 seconde bij f32. De hyperfocale
afstand gaf een scherptediepte van 1m tot oneindig.
Vervolgens zorgde ik ervoor dat het diafragma was
gesloten, zette de filmhouder in de camera, haalde de
schuif er uit en wachtte. Wachtte tot de bezoekers uit
mijn beeld waren. Wachtte tot de wolken op de juiste
plaats zaten. Wachtte tot de wind viel. En wachtte op
het licht. Licht belicht niet alleen het negatief, het doet
zoveel meer. Licht creëert highlights en schaduwen en
daarmee de illusie van vorm en 3-dimensionaliteit
(Priory tower). Licht geeft diepte en ruimte door de

Het fotograferen van “Lanercost Priory”
kijker de verschillende voorwerpen en achtergronden
(hoofdstenen) te laten waarnemen. En licht onthult details en textuur (voorgrond, gras, bomen en gebladerte).
Ik heb 1 uur doorgebracht en ging met slechts vier
opnames weg, maar ik was hoopvol dat ik de opname
had die ik zocht.
Thuisgekomen werden de negatieven ontwikkeld in
Kodak Xtol bij 1:1 verdunning gedurende 8,5 minuten
bij 20 ° C. Dan stopbad, fixeren, spoelen, ophangen om
te drogen en de negatieven in negatiefbladen geplaatst.
Ik houd de negatieven in archiefdozen samen met een
contactvel voor een eenvoudige verwijzing.
In de donkere kamer maak ik altijd een teststrip gevolgd
door een 8x10” testafdruk, voordat ik vergroot op 20x16”
papier. Het belang van de proefstrook is om de belichtingstijd vast te stellen. De volgorde volgt de f-stopmethode en loopt als volgt in seconden: 8, 10.1, 12.7, 16,
20.2, 25.4, 32 sec. Dit omvat een 2-stopsbereik in stappen
van een 1/3-stop. Een goede proefstrook gaat van te
licht tot te donker. Tevens helpt de testafdruk het contrastfilter te bepalen op basis van tonaliteit.

Linhof Technar

Lanercost Priory is afgedrukt op Bergger Prestige Variabel
contrast NB FB neutrale toon glanzend papier.
Ik gebruikte een Durst Laborator L1200 vergroter met
VLS501 diﬀuserkop. Belichting 16 sec bij f22 contrastfilter
2 met een Rodenstock Rodagon 150mm lens.
Ontwikkeld in Ilford Multigrade ontwikkelaar bij 1:9
verdunning bij 20ºC in een Nova Trimate sleufprocessor. Teststrip
Gewassen gedurende 45 minuten en lucht gedroogd.

Projectgroepen presenteren

Mensen aan het werk
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Het definiëren van wat is een foto van
‘mensen aan het werk‘ blijkt wat lastig,
de leden van ons groepje hadden daar
wel wat moeite mee.
Uiteindelijk had iedereen daar een
eigen mening over, dat resulteerde in
een heel gevarieerd beeld van ‘mensen
aan het werk’.
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Ons groepje is individueel aan het werk
gegaan omdat je meestal niet met een
groep van vijf man sterk tegelijktijd
een “werk-persoon” kunt fotograferen.
De spontaniteit van de opname gaat
dan al snel verloren…
Het is vaak zien en dan snel toeslaan,
voordat het slachtoffer het door heeft!
Dit om te voorkomen dat degene gaat
poseren. Of je moet met een Big Smile
aankomen, de persoon complimenteren, een praatje maken en je belangstelling tonen.
Maak gebruik van bestaand licht, dit is
het minst storend.
In de praktijk:
Foto’s maken in een bedrijf is vaak niet
mogelijk vanwege concurrentie beding
of dat men er gewoon niets voor voelt.

Projectgroepen presenteren
Vervolg ‘Mensen aan het werk’
Vaak moet eerst de baas of directie
hierover beslissen en dat kost tijd en
overtuigingskracht.
Het is veel eenvoudiger om in de
publieke ruimte foto’s te maken van
mensen aan het werk. De persoon in
kwestie heeft meestal geen bezwaren
hiertegen, vooral als je aanbiedt de
foto op te sturen via email.
Ook de wijze van fotograferen is
bepalend. Neem je de omgeving ook
mee zodat je kunt zien waar het was of
concentreer je alleen op de handeling
van de persoon.
Tip1:
Het is handig een visitekaartje te geven
aan de persoon die je fotografeert,
met daarop jouw eigen emailadres en
telefoonnummer, waarbij je zegt:
“Stuur mij een email, dan stuur ik U de
foto die ik zojuist gemaakt heb.”
Dit voorkomt dat je onleesbare emailadressen krijgt en geeft vertrouwen!
Ten overvloede kun je dan ook nog
zeggen dat je de foto niet op Facebook
of dergelijke media zult plaatsen!
Hier is veel bezwaar tegen.

Tip2:
Doe je best om een professioneel
ogend visitekaartje te maken.
Gertjan Hekelaar
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Kennismaking met

Ria Smits-Vendelmans
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Fotograferen is voor mij vooral het vastleggen van bijzondere ontmoetingen. Op pad gaan met een vooropgezet
plan brengt me vaak niet het gewenste resultaat.
Met spontane, soms gestolen, momentjes kan ik beter uit de
voeten.
Als vrijwilliger-fotograaf in een zorgcentrum mag ik, sinds
kort, de oudere kwetsbare mens in beeld brengen en dat is
niet zo gemakkelijk maar wel erg dankbaar werk. Door het
maken van een sprekend portretje zien familieleden soms
ineens weer de mens i.p.v. hun ‘zorgproject’.
Bijgaande foto’s zijn van twee gezellige no-nonsense
broers 94 en 85 jaar. Rustig genietend van hun relatief goede
gezondheid in gezelschap van elkaar en hun jaren ’50 huishoudinkje! De heer in het “zondagse” pak staat klaar om de
avondmis te bezoeken en zijn broer -in overal- kletst me
de oren van het hoofd.
Fotograferen is voor nu:
nog meer uitdaging om
met betere camerakennis
de mooie momenten
juist in beeld te brengen.
Ria

Nieuws

Van de Alpe d’HuZes

Nieuws
Van de Alpe d’HuZes

George Nietsch was 1 juni
aanwezig op de Alpe d’Huez tijdens
Alpe d’HuZes 2017.
Een week lang trok hij op met tien
fotografen om samen met twee assistentes als beeldredacteur de stroom
beelden te kanaliseren.
Team Communicatie zorgde naast
een constante stream naar Flickr
ook voor gelijktijdige activiteit op
social media (Twitter en Facebook),
de productie van een digitale dagkrant en beeldondersteuning naar
landelijke media en de dagelijkse
afsluitingbijeenkomst in het Palais
des Sports boven op de berg.
“Het was een enerverende week
met prachtige momenten vol plezier,
inspanning, emotie en genieten. Behalve dat er een enorm bedrag
bijeen gebracht wordt voor onderzoek naar kanker is er ook een kleurrijke stroom verhalen. Bijna iedereen
heeft wel een persoonlijk verhaal,
alle even indrukwekkend en intens.
Maar als iedereen daar bij elkaar is
worden grenzen verlegd en geweldige prestaties geleverd en gevierd.
Mooi om eens mee te maken.”

Ter informatie
Namen fotografen en de exif-bestanden
Pagina 1 (Voorpagina)
1. George Nietsch, Col de Galibier,
f 20, 1/120, 38 mm, iso 100, Huawei P7.
2. Jos van Oorsouw, Zeep,
Camera Pentax K5, f18, sluitertijd 0,8 sec,
iso 100, 100 mm macrolens Pentax.
Pagina 3
3. Harriëtte Giesbers,
Slaapcel klooster Soeterbeeck,
Canon EOS 700, 1/25, f10, iso 200, 12-28mm.
Pagina 4 (Gerard van Lent)
Geen gegevens ontvangen.
Pagina 5/6 (Macrofotografie)
5. Siem van Schagen, Glas (detail),
Canon EOS 400D, 1.3 sec, f 11, iso 200,
Sigma 105mm, 1:2.8 DG Macro HSM.
6. Wil van Dinther, Tulp (detail),
Canon 60D, f 16, 13 sec, 100 mm Macrolens
van Canon.
7. Gert van der Flier, Bloem (detail),
Canon EOS 5D MARK III, EF100 mm, f/2.8
Macro USM, 1/6 sec, iso 200.
8. Antoon Ariëns, Tulp (detail),
f 2.8, 1/6 sec, iso 100, 100 mm macrolens.
9. Arjan van Hal, Glas (detail),
geen gegevens.
10. Wil van Dinther, Vaas (detail),
Canon 60D, f 16, 30 sec, 100 mm Macrolens
van Canon.

Pagina 7 (Foto van de maand)
11. Liesbeth Bakker,
Kievitsbloem,
f 5, 1/800, 170 mm, iso 800, Nikon D750.
Pagina 8/9 (Lanercost Priory)
12. Martin Howard,
Camera: Linhof Technar, een compacte,
lichtgewicht, 4x5 “grootbeeld camera met
helicoid scherpstellen.
Lens: Schneider SA 75mm f5.6 MC (gelijk aan
24mm in 35mm formaat)
Film: Ilford Delta 100, ½ sec. bij f32
Pagina 10/11 (Mensen aan het werk)
13. George Bogaers,
f 6.3, 1/80, iso 200, Canon EOS 40D.
14. Ad van Erp,
f 10, 1/200, iso 100, Canon EOS 400D.
15. Gertjan Hekelaar,
f 4.0, 1/30, iso 160, Panasonic DMC-LX3.
16. Ria Smits-Vendelmans,
f 5.6, 1/100, iso 100, Canon EOS 60D.
17. Thijs Huijs,
f 6.3, 1/125, iso 400, Canon EOS 400D.
18. Irene Leeuwenburgh,
f 2.4, 1/40, Apple IPhone 5.

Pagina 12/13 (Ria Smits-Vendelmans)
19. f 1.6, 1/125, iso 400.
20. f 2.8, 1/320, iso 400 .
21. f 2.8, 1/1000, iso 400.
22. f 1.4, 1/60, iso 400.
Alle foto’s gemaakt met de Panasonic LX 7.
Pagina 15/16 (Alpe d’HuZes)
Het fotografencollectief bestaat uit:
Jannemieke Termeer, Henny van Ree,
Harry Kleijnen, Frank van Engelen, Guido
Bosland, Arjan Gotink,
Marco van Ammers, Eline Dols,
Mary Romijn en Erwin Kessing.

Tot slot...
Via deze nieuwsbrief wil het bestuur
van Focoss haar leden en andere
geïnteresseerden op de hoogte houden
van het doen en laten van de fotoclub
in Oss.
Bent u geïnteresseerd in Focoss?
Stuur een e-mail naar secretaris@focoss.nl
En heeft u een idee of bijdrage voor
dit magazine, e-mail het naar:
magazine@focoss.nl

VOORUITBLIK
naar Nr.
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In ons volgende nummer wordt o.a.
vooruit geblikt naar de komende jubileumtentoomstelling,
in K26 en onze nieuwe Activiteitencommissie.

