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V A N  D E  V O O R Z I T T E R

Beste Focoss’ers
Inmiddels ligt de derde uitgave van ons Focoss magazine weer voor je en 
hopen we dat je weer veel leesplezier zult beleven aan de onderwerpen die 
besproken worden. Dit keer maken we in het onderdeel techniek een start 
met filters in de fotografie. 

De afgelopen weken stonden voor veel van onze leden in het teken van de 
voorbereiding van de expositie. Iedereen maakte een keuze welke foto’s men 
in wilde sturen. Altijd weer spannend om te zien hoe een beeld wordt ont-
vangen door het publiek of misschien wel een vakjury! Het belangrijkste is 
dat een ieder foto’s instuurt waar je als fotograaf achter staat en waar je trots 
op bent! We kijken uit naar onze expositie en hopen naast de leden ook veel 
mensen te ontmoeten die een passie hebben voor fotografie. 

Na de expositie gaat het vizier op het programma voor de eerste helft van 
2018 wat de activiteitencommissie gaat uitwerken! We wensen hen veel suc-
ces met het uitwerken van een uitdagend programma. 
Ik hoop jullie allemaal te zien op 26 oktober om 13:00 uur in K26 tijdens de 
opening van de expositie! 

Ik wens jullie veel leesplezier!
Piet Prins

Foto-expositie
Donderdag 26 Oktober t/m zondag 5 November 2017 

- U bent van harte welkom -

gratis toegang foto: Gertjan Hekelaarwww.focoss.nl

Openingstijden 
do.26 - zo.29/10 : geopend van 13.00 - 17.00 uur 
maandag t/m woensdag gesloten 
do.2 - zo.5/11 : geopend van 13.00 - 17.00 uur.

In K26 
Stichting Kunst en Cultuur Oss 

Kruisstraat 26 
5341HD Oss

2 0 1 7  F o t o t h e m a :

TYPISCH BRABANTS
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In de vroege ochtend neergestreken in een 
vogelhut in Drunen. Voor mij is dit een eerste 
keer in deze hut, dus geen idee wat we kun-
nen verwachten.
We hebben direct al in de gaten dat er een 
groepje spechten behoorlijk dominant aan-
wezig is. Dit in combinatie met een aantal 
brutale eekhoorns geeft af en toe grappige 
taferelen.
De boom is spechtengebied maar de eek- 
hoorn wil eens gaan onderzoeken of er 
niks te eten in ligt. Direct vliegt de specht er 
schreeuwend op af, de eekhoorn wil zich nog 
verstoppen achter de boom maar hij is al 
gezien. En binnen 1 seconde is de eekhoorn 
weer beneden.
Als je dan ziet dat je net dat ene moment te 
pakken hebt dan is de dag alweer geslaagd
Die dag bleek een topdag te worden.
 Voor mij is het fotograferen van uit een 
vogelhut een heerlijk dagje ontspannen.
Het geeft je een heel bijzonder blik op 
prachtige dieren in een wonderschone om-
geving. Beter kan bijna niet...
Meer van de dag op www.jansoeterbroek.nl

                 Jan, hoe flik je dat? Jan Soeterbroek
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Typisch Brabants
Tentoonstellingsthema

4 Nog heel even en galerie K26 
opent haar deuren voor de 
nieuwste jubileum tentoon-
stelling van Focoss. 
Ook deze keer werd een  
thema gekozen.  
‘Typisch Brabants’ is een se-
lectie van de relatie die de 
leden van Focoss legden en 
in beeld weergaven. 
 
De bezoekers die de galerie 
binnenkomen zullen deze 
serie foto’s als eerste deel van 
de tentoonsteling zien. 
Daarna volgt onze bekende 
jaartentoonstelling met  
persoonlijk werk van de deel-
nemende Focossleden.  
 
Gertjan Hekelaar maakte de 
foto op poster en uitnodiging 
van de Bossche Bollen.
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Typisch Brabants
Tentoonstelling (vervolg)

Ton Lotterman maakte vijf jaar geleden deze  
fotoserie van ons vorige jubileumfeest in K26.
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de foto van de maand
In juli gekozen tot 

proficiat Willem-Jan Verhoeven.
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Filters, deel 1
Piet bespreekt (1/5)

CAMERA TECHNIEK

Filters in de fotografie (deel 1)
Een bekende uitspraak van de beroemde fotograaf  
Ansel Adams is: “You don’t take a photograph, you 
make it.”  
Tijdens het maken van een foto, maak je verschillende 
keuzes. Een foto toont daarom altijd jouw weergave/
interpretatie van de werkelijkheid. Als fotograaf heb je 
een aantal “tools” ter beschikking die je in staat stellen 
om de weergave te realiseren die je voor ogen hebt.

Filtersoorten
In de fotografie kennen we een aantal filters en kunnen 
we die grofweg indelen in de volgende categorieën
-  Filters tbv (analoge) zwart-wit fotografie
-  Lensbeschermingsfilters
 o  UV filter
 o  Skylight filter
 o  Protectfilter
-  Licht beheersingsfilters of ND filters
-  Kleur intensiteit filters
-  Effectfilters
-  Polarisatie filter

Zwart-wit fotografie
In zwart-witfotografie worden kleurfilters, meest rood- 
en geelfilters, gebruikt om het contrast te verhogen. 
Daarnaast worden ook polarisatiefilters gebruikt. Het is 

mogelijk om een polarisatiefilter te gebruiken  
in combinatie met een rood- of geelfilter. Voor kleuren-
foto’s zijn de gekleurde filters echter niet bruikbaar.

Lensbeschermingsfilters
-  UV filters werden vroeger gebruikt omdat de films 
nog gevoelig waren voor UV licht. 
Nu alles digitaal is dienen ze vooral als bescherming 
voor je glas, wat ook zeker waardevol is, mits je wel een 
goede kwaliteit filter erop schroeft. 

-  Skylight filter heeft een vergelijkbare werking als 
een UV-filter. Aanvullend reduceert dit filter de over-
matige blauwheid die in buitenfotografie (met name op 
hoogte) kan optreden. 

-  Protectfilters worden zoals de naam al aangeeft ge-
bruikt ter bescherming van je frontlens van het objec-
tief tegen krassen, stof en vingerafdrukken. De neutrale 
kleur zorgt ervoor dat het filter geen impact heeft op de 
kleur van je foto’s. 

Verschillende Systemen
De filters, de verschillende verschijningsvormen:
-  Frontlens schroef filters;
-  Drop-in filters t.b.v. telelenzen;
-  Filtersystemen, zoals Cokin, Lee filters;
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Filters, deel 1
Piet bespreekt (2/5)

CAMERA TECHNIEK

Frontlens filters
De meest bekende filters zijn de frontlens filters ver-
krijgbaar in de meest voorkomende lensdiameter, 
variërend tussen 48mm en een max van 105 mm.  
Dit kan betekenen dat je per lens een verschillende set 
filters nodig hebt wat de investering behoorlijk kan 
beïnvloeden.  

Om dit te voorkomen zie je wel dat de bekende merken 
in bepaalde lens lijnen kiezen voor één filtermaat, zoals 
bijvoorbeeld bij Nikon het geval is in de serie:
-  14- 24mm    2.8 filtermaat =  77 mm
-  24- 70mm    2.8 filtermaat =  77 mm
-  70- 200mm  2.8 filtermaat = 77 mm

Drop-in filters
Deze filters worden toegepast op lichtsterke lange 
telelenzen waarbij de front lens diameter vaak te groot is om 
betaalbare frontlens filters te maken.  Bij het drop-in filter 
wordt deze tussen de camera en het  “glas” van het objectief 
in een speciale  houder geplaatst.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filter systemen
Bij een filter syteem wordt er gebruik gemaakt van een uni-
versele houder die d.m.v. een adapterring  geplaatst wordt 
op de frontlens. Afhankelijk van de diameter van de lens 
wordt een andere adapterring geplaatst waarbij het filter-
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Filters, deel 1
Piet bespreekt (3/5)

CAMERA TECHNIEK

systeem universeel is.  Vaak werken de filtersystemen  
wel met één maat filters en dien je een systeem te 
kiezen wat ook bij het gebruik van groothoeklenzen 
nog steeds toepasbaar is.  
Als je initieel kiest voor een te klein filtersysteem zal 
je bij groothoeklenzen snel te maken krijgen met het 
effect dat je de randen van het filtersysteem gaat zien 
op je foto’s. Kies daarom eerder voor een groter filter-
systeem dan een kleinere maat aangezien je daar later 
tegen de beperkingen aan zult lopen!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lee Filtersysteem
Lee Filters kent bijv. de volgende systemen:
-  RF75 systeem voor filters van 75 x 90 mm
-  Sev5n systeem voor het gebruik met Compact systeem  
    camera’s 
-  100 mm systeem voor filters van 100 x 100 mm
-  SW 150 systeem voor filters van 150 x 170 mm 
 
Cokin Filtersysteem
Cokin verdeelt de filtersystemen in:
-  A Series, systeem voor lenzen t/m filtermaat 62 mm 
-  P Series, systeem voor lenzen t/m filtermaat 82 mm 
-  X Pro Series, systeem voor lenzen t/m filtermaat 96 mm 
-  Z Pro Series, systeem voor lenzen  t/m filtermaat 118 mm 
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Filters, deel 1
Piet bespreekt (4/5)

CAMERA TECHNIEK

Filters in combinatie met Groothoeklenzen
Houd voor groothoeklenzen rekening met een filter-
systeem wat groot genoeg is om te voorkomen dat de 
randen van de filters duidelijk zichtbaar worden in je 
foto’s!
In het segment van de groothoeklenzen zijn er exem-
plaren op de markt die beschikken over een bolle 
frontlens en dus geen mogelijkheid bieden om een fil-
ter op de frontlens te schroeven. Een voorbeeld daarvan 
is de Nikon 14-24mm lens (zie hieronder links).  
Ook hiervoor hebben een aantal  filterfabrikanten een 
oplossing gevonden waardoor het filtersysteem ook op 
deze lenzen toepasbaar is, denk hierbij o.a. aan het Lee 
SW 150 systeem (zie hieronder rechts).
                                    
   

Toepassingsgebieden filters in de landschapsfotografie
In de landschapsfotografie wordt een ND of grijsfilter o.a 
gebruikt om:
-  op heldere dagen het licht zodanig te verzwakken dat  
   de sluitertijd kan worden verlengd om beweging zoals het  
   stromen van water vast te leggen;
-  op heldere dagen een zeer groot diafragma te gebruiken,  
   waardoor de scherptediepte van een foto groter kan  
   worden gemaakt;

ND Filters
Een grijsfilter, ook wel ND filter of Neutral Density filter ge-
noemd, is een filter dat het licht over het gehele zichtbare 
spectrum gelijkmatig verzwakt, waardoor het filter kleurloos 
is. 
 
De belichting van een opname wordt door een grijsfilter 
verlengd, dit betekent:
-  Je kunt een hoger diafragmagetal kiezen ondanks een  
   hoge lichtsterkte
-  Je kunt je belichtinsgstijd verlengen door het toepassen  
   van een ND filter.

Gradaties ND filters
Om het makkelijk te maken gebruikt iedere fabrikant zijn 
eigen methode om de sterkte van de filter aan te geven. 
Een ND2 heeft bijvoorbeeld een optische dichtheid van 0.9 
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Filters, deel 1
Piet bespreekt (5/5)

CAMERA TECHNIEK

een f-stop van 1 en een lichtdoorlaatbaar-
heid van 50%. Ongeacht wat de fabrikant 
aangeeft, het komt allemaal op het zelfde 
neer.  
Met een ND2 filter, zul je namelijk 1 stap  
in je camera instelling terug moeten.  
Bijvoorbeeld je sluitertijd van 1/250s naar 
1/125s óf je diafragma van f4.0 naar f2.8 óf 
je ISO-waarde van 100 naar 200.  
Hoe sterker de filter, hoe meer stappen je 
terug zult moeten. Het schema hiernaast 
geeft dit goed weer.
 
 
 
 
 
 
 
 

In deel 2 van Filters in de fotografie meer 
praktijkvoorbeelden m.b.t. het toepassen 
van filters in de fotografie en kijken we 
tevens naar de overige filters. 
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de foto van de maand
In augustus gekozen tot 

proficiat Jan Soeterbroek
12
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Peter van Brunschot
Kennismaking met

De meesten denken mij ondertussen wel te kennen  
omdat ik vrij duidelijk en direct ben in mijn uitspraken. 
 
Op 1 november 2016 heb na 17 jaar mijn bedrijf (kijk eens 
op www.camouflage.nl) verkocht en heb sinds die tijd 
zeker 90 uur per week over....
Lia en ik proberen ook leuke dingen te doen. Dagje op de 
2 kleinkinderen passen, sporten, bridgen en regelmatig 
op vakantie.

Tijdens de laatste expositie van Focoss heb ik me als lid 
aangemeld.
Ik vond de clubavonden zeker in het begin best wel wel 
saai, want wil (net als een aantal anderen bij Focoss) ook 
nog het nodige leren van fotografie en foto’s bewerken.
De vraag of ik deel uit wilde maken van de activiteiten-
commissie kwam dus prima uit!

De uitstapjes naar Lillo en Doel (jullie hebben daar wat 
foto’s van gezien) en naar de steenfabriek waren heel  
gezellig en erg de moeite waard. Iedereen die erbij was 
heeft echt supermooie dingen gezien en gefotografeerd. 
De steenfabriek is echt meer dan bijzonder en is uniek in 
Nederland. 
Tijdens deze leuke uitstapjes leer je van elkaar want je 
ziet hoe en waarom een ander iets op een andere manier 
fotografeert.
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En... het is echt supergezellig, want je kletst 
met elkaar en zo leer je elkaar ook op een 
andere manier kennen. 
Vraag het degenen die naar Lillo en de 
steenfabriek zijn gegaan!

Ik vind het leuk om dingen (mede) te or-
ganiseren en we rekenen er als activiteiten-
commissie echt op dat we van jullie ook tips 
en input krijgen want we moeten het wel 
met z’n allen doen.
Graag zou ik nog zeker twee dingen bij  
Focoss willen: 
-  toch meer uitleg van fototechnieken  
    (ik moet en wil nog veel leren)
-  deelnemen aan een of meer werkgroepen  
    (ga ik me nog voor opgeven)

Ik ben erg benieuwd naar de expositie in 
K26 en hoop dat we daar veel belangstelling 
en mogelijk ook nieuwe leden door krijgen.

Groetjes,
Peter (de enige echte) 
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de foto van de maand
In september gekozen tot 

proficiat  
Jan  

Soeterbroek
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“Hoe bestuur je het Flitshuis?”
Het Flitshuis, spreker: Johan Huizing

Johan Huizing sprak op 18 september in Oss over 
zijn vondst, het Flitshuis: een geniale koppeling van 
de bekende driehoek in de fotografie ‘Sluitertijd-
Iso-Diafragma’ met twee flitsfactoren. Die maakt het 
mogelijk om onder alle lichtomstandigheden een 
foto te maken, waarbij je onderwerp en actie tot in 
de perfectie kunt weergeven.
 
Johan fotografeert bijna alles met een losse repor-
tageflitser. Iedereen flitst wel eens ‘ín’, maar wat er 
dan precies gebeurt is niet altijd duidelijk.  
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“Hoe bestuur je het Flitshuis?” vervolg
Het Flitshuis, spreker: Johan Huizing

Hij zocht naar een goed evenwicht tussen  
omgevingslicht en zijn flits, zodat je de sfeer in de 
omgeving niet verliest en je onderwerp naar wens 
weergeeft.
Johan Huizing verdeelt de avond in twee stukken. 
Eerst gaat hij in op de techniek van zijn Flitshuis.  
Bespreekt hoe de onderdelen op elkaar inspelen. 
Aan de hand van foto’s licht hij daarbij de werking 
vanuit verschillende invalshoeken toe, om de avond 
af te ronden met een testronde.  
De aanwezigen worden getest op hoe je een situa- 
tie aanpakt, waarbij discussies ontstaan hoe met 
deze nieuwe kennis om te gaan. Een mooie avond 
die we iedereen kunnen aanraden.
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Op de cover een detail, hier het volledige beeld.
En hebben we dan alles gehad?

Gert van der Flier 
reisde naar de 
Lofoten, waar hij 
deze harmonie 
van lijn en kleur 
vastlegde. Lofoten 
zijn een eilanden-
groep voor de kust 
van Noorwegen in 
de provincie Nord- 
land in het noor- 
den van Noorwe-
gen en staan  
bekend om de 
fraaie natuur en 
karakteristieke vis-
sersdorpjes.

18

9



Namen fotografen en de exif-bestanden
Ter informatie

Pagina 1 (Voorpagina) 
1. Jan Soeterbroek,  
f 6.3, 1/50, 500 mm, iso 800, Nikon D610, 
Lens Nikon  200-500, www.jansoeterbroek.nl. 
2. Gert van der Flier, Lofoten  
Camera: EOS 5D,  f9,  1/30,  iso 200,  100 Lens 
CANON E7 70-300-f4,5-5,6. 
 
Pagina 3 
3. Jan Soeterbroek,  
f 6.3, 1/50, 500 mm, iso 800, Nikon D610, 
Lens Nikon  200-500, www.jansoeterbroek.nl. 
 
Pagina 4 
4. Gertjan Hekelaar, fotografeerde het  
themabeeld op de poster. 
f 5.0, 1/40, 24 mm, iso 400, Samsung NX1. 
 
Pagina 5 
Ton Lotterman leverde deze foto’s 
aan als terugblik op het 50-jarige  
jubileum dat we ook in K26 vierden. 
 
Pagina 6 (Foto van de maand) 
5. Willem-Jan Verhoeven,  
f 6.3, 1/3200, 150mm, iso 640, Nikon D750. 

Pagina 12 (Foto van de maand) 
6. Jan Soeterbroek,  
f 5.6, 0,3 sec, 30 mm, iso 320, Nikon D610, 
Lens 24-120. 
 
Pagina 13/14 
7. Alle foto’s Peter van Brunschot.  
 
Pagina 15 (Foto van de maand) 
8. Jan Soeterbroek,  
f 7.1, 1.1 sec, 200mm, iso 200, Nikon D610, 
Lens 200-500. 
 
Pagina 16/17 (Lezing Flitshuis) 
©  Alle foto’s bij dit artikel copyright  
Flitshuis / Johan Huizing. 
 
Pagina 18 
9. Gert van der Flier, Lofoten,  
Camera: EOS 5D,  f9,  1/30,  iso 200,  100 Lens 
CANON E7 70-300-f4,5-5,6. 
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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

In ons volgende nummer o.a.  
terugblik op de tentoonstelling in K26 

en zicht op de nieuwe plannen voor 2018.

VOORUITBLIK  
               naar Nr.4


