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Beste Leden,
Hierbij de maart editie bordevol fotonieuwtjes en wetenswaardigheden. Met dank aan
degenen die me voorzien hebben van de nodige kopij.

De aftrap wordt weer genomen met het verslag van de fotobespreking van afgelopen maand
met het thema Basiliek van

Oudenbosch. (door Annie Lavrijssen)
1e plaats: Richard van
Cann
Richard heeft, door de
kleuren te verwijderen,
het donkere en sombere
van de kerk benadrukt.
Door
het
genomen
standpunt komt de lichtval
prachtig tot zijn recht.

2e plaats: René Schipperen
René vond het moeilijk om
een keuze te maken,
vandaar
deze
mooie
collage..

3e plaats: Ria van Elteren
Ria heeft vanaf het balkon
een mooi compleet en
symmetrisch beeld gegeven
van de Basiliek..

Woensdag 7 maart: fotobespreking van de themafoto’s museum Stoomtreindepot

Rotterdam en het vrije werk.
Zaterdag 10 maart: fototocht naar de boerderij van de fam. van Dorst in Dongen
Vaart. Deze fototocht wordt georganiseerd door Ine:
“U wordt op zaterdag 10 maart verwacht op de boerderij van mijn broer om een fotoreportage
te maken. Om 10.00 uur staat de koffie/thee klaar.
Adres: Fam. van Dorst, Vaartweg 171, Dongen
Dongen Vaart is een oud kerkdorp dat tussen Dongen en Kaatsheuvel ligt. De boerderijen en
woningen liggen voornamelijk langs de vaart. Op dit moment zijn ze jammer genoeg de bomen
aan het omzagen omdat er een ziekte in zit. Dit kan tot overlast leiden om bij de boerderij te
komen. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Interessant kan het ook zijn bij de kerk. Van oudsher is dit het centrum van het dorp. De kerk
is inmiddels in particulier bezit, maar er is aan de zijkant een Maria-kapelleke dat open is.
Huizen en schoolgebouw (oude jongensschool) op de rechterfoto zijn er nog. Hopelijk hebben

ze daar rond de Vaart de bomen nog laten staan. Mocht je nog meer willen fotograferen dan
kun je langs de Vaart doorrijden naar ’s Gravenmoer.”
De deadline voor het inzenden van een themafoto en vrij werk is 23 maart !!!
Woensdag 21 maart: reisfotografie Zuid-Afrika. Deze lezing wordt verzorgd door Ad.

Mededelingen vanuit de fotoclubcommissie:
• Vanuit het museum Stoomtreindepot in Rotterdam is het verzoek gekomen om mooie
foto’s (die we daar ongetwijfeld gemaakt hebben) beschikbaar te stellen voor het museum.
Het voorstel is om alle ingezonden foto’s te verzamelen (dit
zijn meestal ieders beste foto’s) – en deze na de
fotobespreking gebundeld te mailen naar de contactpersoon
aldaar(Esther Bergsma). Mocht je bezwaar hebben tegen het
gebruik van je foto’s door het Stoomtreindepot, maak dit dan
kenbaar bij de fotoclubcommissie zodat jouw foto’s niet
doorgestuurd worden.

• De fotocommissie is al druk bezig met het nieuwe seizoen, want direct bij de start zullen er
3 expositie-activiteiten zijn. In aansluiting op de lezing van Trudy vertellen we jullie hier het
nodige over, zodat iedereen op tijd op de hoogte is. De
•

•

exposities zijn:

van 5 september t/m 21 oktober in ’t Kraaienest, het Sociaal Cultureel Centrum in de
Haagse Beemden in Breda (http://www.scc-kraaienest.nl ). Gedurende deze periode is
er ook BredaPhoto (http://www.bredaphoto.nl ) Onze fotoclub is door 't Kraaienest
gevraagd om in dezelfde tijd onze foto’s in hun gebouw te hangen; dit kan heel
afwisselend zijn, want er zijn kleine en grote muren op de begane grond en eerste
verdieping. In datzelfde gebouw zal dan op zondag 7 oktober van 14.00- 19.00u een
extra expositie zijn op geleende expo-borden. Dit alles opgevrolijkt met een optreden
van La Banda, de band waarin Ad actief spelend lid is. (zie http://www.labanda.nl voor
repertoire). Voor deze happening in ‘t Kraaienest is Annie Snoeren de contactpersoon.
op 15 en 16 september een foto expositie tijdens 't KAM weekend, wat nog even
onder voorbehoud is. Afgelopen jaar hebben we op één muur geëxposeerd tijdens de
KAM, maar dit was te weinig. Het fotowerk kwam niet voldoende tot zijn recht. We
willen graag weer exposeren maar dan wel op 2 muren. De KAM organisatie moet
daar nog definitief akkoord mee gaan. Ook is de fotoclub door de KAM organisatie
gevraagd om dat weekend het fotowerk te verzorgen, een mooie gelegenheid voor
ons om te oefenen in evenementenfotografie! De datum van onze eerste fototocht
valt samen met dit weekend, dus willen we dit onderwerp voor onze eerste fototocht

•

gaan gebruiken. Het zou betekenen dat we door het weekend heen in kleine groepjes
een paar uur fotograferen bij de optredens van de verschillende groepen in
verschillende zalen van het Chassé theater. Els is contactpersoon voor dit weekend
(expo en fototocht). Foto impressie 2017 zie https://www.kambreda.nl/
voor BredaBiBu: de samenwerking met BredaBiBu in 2017 beviel goed en krijgt dit
jaar (voor liefhebbers van de fotoclub) een vervolg. De organisatie van BredaBiBu
heeft gekozen om dit jaar het stroomgebied van de Turfvaart/ Bijloop in kaart te
brengen, omdat dit gebied een jubileum van 400 jaar viert. Turfvaart/Bijloop denk je
misschien, maar als je de namen de Oude Buisse Heide hoort en de Moeren, de
Pannenhoef en de Vloeiweide dan ken je deze natuurgebieden vast wel. Hier speelt
zich alles af en wij zijn gevraagd hier foto's te maken die we in de 2e helft van
september kunnen exposeren in het Princenhaags Museum tijdens een
activiteitendag rondom dit jubileum.
Lees meer over deze gebeurtenis op: https://www.bredabibu.nl/a2018-bijloopturfvaart ; Richard van Cann is onze contactpersoon voor deze activiteiten en zal hier
op 4 april een korte presentatie over geven en alle vragen hierover beantwoorden. Op
zaterdag 21 april verzorgt BredaBiBu voor belangstellende leden van onze fotoclub,
een exclusieve rondleiding om (een deel van) dit gebied beter te leren kennen. Dit zal
zijn van 10.00 tot ± 13.00 uur.
Dit is een hele opsomming en het is wel jammer dat de 3 expo's zo dicht bij
elkaar liggen, maar we hadden geen invloed op de tijdstippen van de
exposities. Wel hebben we invloed op de inhoud! Lees je vast in, in de
verschillende onderwerpen en bedenk waaraan je mee zou willen doen. Meedoen
door foto's aan te leveren en/of door actief te zijn tijdens de verschillende
gebeurtenissen. De data staan in de fotoclub agenda, dus je kunt deze ook alvast
noteren in je privé agenda. De voorbereidingen zijn al in gang gezet en tegen de
zomervakantie zal er al heel erg veel klaar moeten zijn. Het is pas begin maart, maar
er kan al veel gedaan worden, dus denk mee en meld je aan bij de verschillende
contactpersonen. Half april is er weer commissie-overleg en wordt dit nieuws in de
nieuwsbrief vervolgd.......

• Onze fotoclub is benaderd door fotoclub Perspectief uit Lage Zwaluwe i.v.m. een lezing
die daar wordt gehouden. Op dinsdag 13 maart organiseert Fotogroep Perspectief een
lezing welke gehouden wordt door Andrea Gulickx. Leden van onze fotoclub zijn
welkom om deze lezing bij te wonen. De toegangsprijs is € 5,00 per persoon. Dit bedrag
zal achteraf in rekening worden gebracht bij de fotoclub. Tijdens de avond worden de
aanwezigen gevraagd te tekenen op een presentielijst. Voor informatie over Andrea
Gulickx: http://www.andreagulickx-photography.nl/portfolio/ Het onderwerp van de
lezing is: Van macrofotografie tot experimentele landschapsfotografie. Als je

naar deze avond wilt, graag even een mailtje naar Richard Rood, zodat hij fotoclub
Perspectief kan inlichten hoeveel mensen er vanuit onze club komen.
De lezing wordt gehouden in zaal Concordia, Raadhuisstraat 37, 4927AM, Hooge
Zwaluwe. Tijdstip dinsdag 13 maart van 19.30 – 22.30 uur

Nieuwtjes en wetenswaardigheden:
• Els: Op Zoom.nl staan honderden artikelen over fotografie. Fotografie voor beginners,
gevorderden en professionals. Het is nogal een zoektocht om de juiste artikelen bij elkaar
te vinden. Daarom heeft Zoom een handig overzicht gemaakt. In dit overzichtsartikel staan
de belangrijkste fotografie tips op een rij gesorteerd naar: techniek, camera-onderdelen,
fotografie per categorie, nabewerking en dit alles ook via video's! Een fijne site om geregeld
naar terug te keren!
http://zoom.nl/artikel/cursussen/25310-de-belangrijkste-fotografie-tips-voor-beginners--eenoverzicht.html?utm_source=zoom&utm_medium=email&utm_campaign=ZM_nieuwsbrie
f_20180227&profilesource=Copernica
• Els: Eindelijk (nog even) de kans om bevroren zeepbellen te gaan fotograferen!! Lees dit
artikel van Zoom en pak je bellenblaas (of maak dit met
water
en
zeepsop)!
Veel
succes.
http://zoom.nl/artikel/cursussen/25289expertuitdaging-bevroren-zeepbellen-fotograferen.html

Graag tot de volgende keer; veel fotografieplezier!

Etty van der Sanden

