
Voorwoord 
Met twee competitieavonden in 1 maand was september een drukke maand voor de 
club. Met twee drukbezochte avonden, een bezoek van Midvliet TV en een gezellige 
BBQ zijn we het seizoen goed begonnen. Het was leuk om als kersverse voorzitter op 
de eerste clubavond zowel de foto bespreking als de verdieping te mogen presenteren. 
Vooral het moment dat iedere fotograaf zijn eigen foto kort mocht toelichten vooraf 
aan het thema ‘Gedicht’ vond ik erg interessant. Wat mij betreft niet voor iedere avond 
geschikt maar zeker voor herhaling vatbaar.  
Met een aantal excursies (paddenstoelen, nachtfotografie), onze eerste gastspreker 
van het seizoen (Bram Gebuys) en de voorbereidingen voor de expositie Leegte is er 
ook voor de komende periode weer genoeg om naar uit te kijken.  
  
Veel leesplezier! 
 
Johan 
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Seizoensopening 
3 september startte het clubseizoen met een seizoensopening. Het was een vol 

programma, dat liet zien wat  we van de 
komende clubavonden kunnen verwachten. 
 
Competitie thema Gedicht 
De seizoensopening begon met de competitie 
thema ‘Gedicht’, met een van oorsprong Chinese  
dichtregel: 
 
Als de wind van verandering waait, bouwen 
sommige mensen muren en anderen windmolens 
 
Op basis van deze dichtregel hebben 13 leden een 
foto gemaakt voor de competitie.  
De winnende foto kwam deze clubavond van 
André Sprong. Een samengesteld beeld van een 
vrouw, een muur en wolken. Met een score van 21 
fiches met afstand de winnaar van deze 
competitie. Bij navraag waarom deze foto zo hoog 
scoorde gaven leden aan dat de foto tot de 

verbeelding spreekt, daarnaast was men onder de indruk van de gebruikte 
techniek en de kwaliteit van de uitvoering. 
 
Introductie seizoen  
Aansluitend aan de competitie was er een introductie van komend seizoen door 
het bestuur en de 5 nieuwe werkgroepen. 
 
Verdieping ‘Portret van A tot Z’  
Na een korte pauze werd de allereerste Verdieping gehouden door de 
werkgroep Portretfotografie. Er werd hierbij ingegaan op de basis van 
Portretfotografie en inspiratie uit werk van leden en bekende portretfotografen. 
De verdieping diende als inleiding voor het volgende competitie thema ‘Close 
up’. Waarbij leden de opdracht kregen een close up portret te maken. 
 
 
Clubavond september 
 
BBQ 
De clubavond begon met een BBQ om de nieuwe start van het seizoen te vieren 
en om eens gezellig met z’n allen bij te praten. Saskia en Leo hebben de 
organisatie op zich genomen, er waren een aantal leden die zelf nog wat extra’s 
hadden meegenomen.  
Namens de club willen we iedereen die heeft bijgedragen bedanken voor de 
inzet! Hopelijk kunnen we volgend seizoen opnieuw een BBQ organiseren. 

Seizoensopening 3 september 
Competitie Gedicht 

Introductie Seizoen 

Verdieping Portret van A tot Z 

Winnende foto thema Gedicht 
van André Sprong 
 

Clubavond 24 september 
BBQ 

Competitie Close-up portret 

Verdieping Photo Stacking 

Selectie expositie Leegte 
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Competitie 

De tweede avond van het 
seizoen stond in het teken van 
het thema ‘Close-up’ van de 
werkgroep Portretfotografie. Er 
waren 18 foto’s ingediend van 
portretten van mens en dier, 
jong en oud. Het was 
interessant om te zien hoever 
clubleden durfden te gaan met 
uitsnede en close up. Inge had 
een interessante bijdrage door 
een combinatie van het portret 
van zowel haar vader als 
moeder te maken tot één 
gezicht. Dit was vooraf niet 
bekend en werd achteraf zeer gewaardeerd door de clubleden. Met 16 punten 
werd ze tweede in de competitie.  
 
De eerste plaats was wederom voor André met een interessante opname van 
een model met afro kapsel, dat hij zodanig in beeld had gebracht dat de foto 
een dubbele symmetrie kreeg. Daarnaast wist hij door te kiezen voor een groot 
diafragma de beperkte scherptediepte te gebruiken om veel diepte in de foto 
te brengen. Een mooie prestatie die met 18 fiches werd beloond. 
 
Er waren twee zelfportretten van Ruud en Frits, die allebei hun creativiteit de 
vrije loop lieten; Ruud door een samengesteld beeld, Frits door een extreme 
close-up waarbij slechts de ogen overbleven.  
 
 

Samengesteld portret van Inge haar beide ouders. 2e 
plaats met 16 fiches 
 

Foto: Midvliet.  
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Midvliet TV 
Dit keer was Midvliet TV aanwezig om aandacht te besteden aan de 
verandering binnen de club en de nieuwe opzet van de competitie. Zij hebben 
een korte reportage gemaakt waarin George en Patrick uitleggen wat onze 
competitie inhoudt. 

 
Verdieping 
De verdieping werd verzorgd door de werkgroep Natuurfotografie, waarin de 
techniek van Photo Stacking werd besproken. Er werd omwille van de tijd geen 
demonstratie meer gegeven, er werd hiervoor verwezen naar de vele YouTube 
filmpjes die over deze techniek beschikbaar zijn. 
 
Selectie expositie thema ‘Leegte’ 
Voor de 4-clubs expositie thema ‘Leegte’ zijn er 10 foto’s geselecteerd. George 
liet eerst alle foto’s via de beamer aan de clubleden zien, daarna werd per foto 
gestemd welke geschikt zijn voor de expositie. Al na 1 ronde waren er 10 foto’s 
over.  
 

Links: foto van Ruud; samengesteld portret van de fotograaf ingesloten in zijn camera. Rechts: foto Frits; 
extreme close-up gemaakt met de Arsenal camera assistant https://witharsenal.com/ 
 
 

Foto: Midvliet.  
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Competitiestanden 
 
Na twee competities bestaat de top 
drie van de competitie uit André, 
Johan en Theo. André heeft op dit 
moment een ruime voorsprong op de 
nummer twee, maar het seizoen is 
nog lang niet afgelopen... 
 
Op dit moment bestaat de competitie 
uit 18 deelnemers, een groot aantal 
met maar liefst drie nieuwe 
deelnemers dit seizoen. Onze nieuwe 
leden Arjan, Theo en Jan S(cheer). 
Met nog 9 competitie thema’s te 
gaan kan er nog van alles gebeuren. 
De vraag is of André zijn eerste plek 
weet te behouden en wat onze 
nieuwe leden gaan laten zien. 
  
 
 
 
 
 
4-clubs bijeenkomst 
 
Onlangs hebben we als nieuw bestuur de eerste vergadering van de 4 
samenwerkende clubs bijgewoond. Het was een goed overleg en we hebben 
mooie plannen de komende tijd. Hieronder een overzicht van de komende 
activiteiten. Er is ook al een nieuw 4-clubs thema voor volgend jaar gekozen, 
maar voor nu houden we jullie nog even in spanning. 
 
De samenwerking 

Voor de nieuwe leden (en wellicht sommige oudere 
leden) kort een uitleg over onze samenwerking binnen de 
4 clubs. 
Om kosten te delen van (dure) gastsprekers, en om de 
mogelijkheid te bieden te exposeren in de regio werkt 
fotoclub Diafragma samen met drie andere fotoclubs uit 

de regio; Fotoclub Rijswijk, Fotokring Leidschendam-Voorburg en de 
Leidschenveense Fotoclub. Er is een jaarlijkse fotobespreking en expositie 
rondom een thema dat door de 4 besturen wordt gekozen. Voor 2018 was het 
thema ‘Leegte’, voor dit jaar ‘Architectuur’. 
 
Expositie ‘Leegte’ 
Vanaf 30 november worden er foto’s van het 4-clubs thema ‘Leegte’ 
geëxposeerd in de bibliotheek Ypenburg. De werken bestaan uit een selectie 
werken, waarbij elke club 8 foto’s zal aanleveren. Eerder dit jaar hebben wij 
als club meegedaan met bespreking van het thema ‘Leegte’, waarvoor een 
aantal leden foto’s hebben aangeleverd.  
Om nieuwe (en oude) leden een kans te geven ook mee te doen aan de 
expositie hebben we in overleg met de andere clubs besloten dat wij ook 

Competitiestanden per 24 

september 2019 

4-clubs activiteiten 
Expositie Leegte 

Thema Architectuur 

Gastspreker Toine Westen 

Uitwisseling fotografen 
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nieuwe inzendingen toe laten, om nieuwe leden een kans te geven, en om ook 
ouder werk mee te nemen in de selectie. Inmiddels zijn er op de afgelopen 
clubavond 8 foto’s geselecteerd. 
 
Thema ‘Architectuur’ 
Het 4-clubs thema van dit jaar is ‘Architectuur’. Er kunnen door Diafragma 20 
foto’s worden ingediend, hiervoor moet er voor 15 januari 2020 een selectie 
hebben plaatsgevonden. Er is een map aangemaakt (extra > 2020 4 clubs 
Architectuur) waar foto’s via website of ftp kunnen worden geüpload. Elk lid 
mag maximaal 4 foto’s indienen. De deadline hiervoor is 15 december 2019.  
 
Op de clubavond van 17 december zullen we gezamenlijk de 20 foto’s 
selecteren.  Op donderdag 13 februari 2020 zullen de foto’s worden besproken 
door Diana Bokje. 
 
Gastspreker Toine Westen 

Op maandag 28 oktober om 20:00 is er een 
lezing van fotograaf Toine Westen in de 
clubruimte van Leidschenveense fotoclub 
(Wijkcentrum Leidschenveen, Harriët 
Freezerhof 201). Het thema van de lezing is 
‘Bewust zien’. 
Toine Westen (1980) is fulltime fotograaf 
en houdt zich het liefst bezig met 
landschapsfotografie, zowel overdag als ’s 

nachts. Als het even kan, reist zij naar Scandinavië om daar foto’s te maken 
van ruige landschappen en het noorderlicht, maar ook de natuur in Nederland 
vormt voor haar een grote bron van inspiratie.  
 
Met veel plezier deelt Toine haar kennis tijdens workshops en fotoreizen in 
binnen- en buitenland, waarbij ze haar deelnemers de (nachtelijke) natuur laat 
beleven en fotograferen. Daarnaast schrijft zij regelmatig blogs met tips over 
fotografie en nabewerking in het algemeen en nacht- en landschapsfotografie 
in het bijzonder. 
http://www.fotograferenindenatuur.nl/ 
 
Uitwisseling fotografen 
De 4 clubs willen komend seizoen leden uitwisselen, zodat deze bij een andere 
club hun werken kunnen laten zien. Er is besloten dat elke club 2 leden aanwijst 
die in ca. 20 minuten iets kunnen laten zien van hun portfolio.  
 
Als jullie het leuk vinden om namens onze club jullie werk elders te laten zien, 
dan kun je je aanmelden bij Ger. Indien er meer dan 2 leden geïnteresseerd 
zijn, dan zal het bestuur 2 leden selecteren. 
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Excursie 26 oktober: Nacht van de Nacht 
 

Onder begeleiding van Gids Henk 
Peters is er op 26 oktober een excursie 
in de Drunense Duinen tijdens de 
Nacht van de Nacht. Speciaal voor 
Diafragma is een alternatieve 
rondleiding georganiseerd waarbij er 
aandacht is voor nachtfotografie.  
De avond begint om 21:00 bij Bosch 

en Duin, Schoorstraat 50, Udenhout. Totale kosten zijn 85 euro en zullen 
worden verdeeld onder de deelnemers. Er zijn maximaal 25 deelnemers 
mogelijk. Ook fotografen van buiten de club zijn welkom, echter hebben 
clubleden voorrang. 
Er hebben zich al meerdere leden aangemeld, maar er 
zijn nog plaatsen vrij. Aanmelden kan via Ger ter 
Horst. 
 
 
Gastspreker Bram Gebuys 

 
Voor de clubavond van 29 oktober zal Bram Gebuys als eerste gastspreker van 
het seizoen vertellen over zijn werk. 
Bram Gebuys (Rotterdam, 6 maart 1949) is sinds 1975 actief als 
beroepsfotograaf. Bekende media als de Telegraaf het Algemeen Dagblad en 
het ANP. Maar ook de ANWB en diverse ministeries behoren tot zijn afnemers. 
In 1991 bekroond met de eerste prijs bij de Zilveren Camera. Tevens heeft hij 
meegewerkt aan de bekroonde documentairefilm: ‘Holland, Natuur in de Delta’. 
 
 

Excursie Nachtfotografie Drunense 

Duinen 26 oktober vanaf 21:00 

Bosch en Duin, Schoorstraat 50, 

Udenhout.  

Gastspreker Bram Gebuys, 

fotojournalist 

Clubavond 29 oktober 
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Uitslag foto online 2e editie 
 

Onlangs was er weer een editie van foto online 
van de fotobond. Hierbij kunnen fotobond leden 
laagdrempelig foto’s digitaal insturen voor de 
landelijke competitie. De jury was ditmaal erg 
streng, wat zich uitte in slechts 1 gouden, 12 
zilveren en 25 bronzen winnaars. 5 leden hebben 
hun beste werk ingestuurd en ondanks de 
kritische jury toch mooie punten gescoord. 
Helaas geen goud, zilver of brons dit keer! 
 
 
 
 
 

 
Overzicht jury punten clubleden: 
 

Andre Sprong Haastige Spoed 67 
 Another day at the office 67 
Ger ter Horst Erasmusbrug in rood-wit-blauw 60 
 Sandaal - leegte 57 
Jan Klijnstra Boomstronk 57 
 Geveld 53 
Jan Noordermeer Alleen in de menigte 53 
    Sinterklaas is jarig 53 
Johan de Vos White Bride 73 
 Tulips at sunset 70 

 
 

Uitslag foto online 2e editie: 

deelnemers Andre Sprong, Ger ter 

Horst, Jan Klijnstra, Jan 

Noordermeer en Johan de Vos 

Met 73 punten scoorde Johan de Vos met zijn foto ‘White Bride’ 
de meeste punten van de deelnemende clubleden. Helaas was 
dit net niet genoeg voor Brons. 
 

Van linksboven naar rechtsonder de best beoordeelde foto’s van de overige leden: Andre Sprong (67p), 
Ger ter Horst (60p), Jan Klijnstra (57p), Jan Noordermeer (53p)  
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De bespreking van de winnende foto’s kunnen jullie terugvinden in het jury 
rapport. 
https://fotobond.nl/documents/405/Juryverslag_Foto_Online_2019_2e_editie.
pdf 
 
De volledige uitslag met alle foto’s zijn te bekijken op: 
https://fotobond.nl/documents/404/Uitslag_FOL_2019_2e_editie.pdf 
 
De derde editie van Foto online start op 1 oktober.  
 
 
Gezocht: commissieleden Bondsfoto 2020 
Wij zijn op zoek naar leden (lidmaatschap fotobond vereist) die samen een 
commissie willen vormen voor selectie van foto’s voor de bondsfoto wedstrijd 
namens onze club. Je houdt je samen met enkele collega clubleden bezig met 
selectie van interessante foto’s van clubleden die onze club goed 
representeren. Verder voer je de eindselectie uit en afdrukken op passe-
partout. Uiteraard kunnen commissieleden rekenen op ondersteuning vanuit 
het bestuur.  

Activiteiten 
 

Expositie Henk Knoester 
LOKAAL! 
Op 12 oktober vindt de opening 
van de expositie van Henk 
Knoester plaats bij omroep 
Midvliet. Damlaan 35a, 
Leidschendam.  
De opening is op uitnodiging, alle 
clubleden van Diafragma zijn 
uitgenodigd om de opening bij te 
wonen. Vanaf 13 oktober is het 

mogelijk op afspraak de expositie te bekijken.  
 
Lezing Inge Duijsens 
Op donderdagavond 12 december houdt Inge Duijsens bij FLV Leidschendam 
een lezing over vogelfotografie.  
Haar website: www.ingeduijsens.nl. 
 
Diafragma kan eventueel samen met de 4-clubs deelnemen aan deze lezing, 
echter hebben wij tot nu toe nog geen reacties ontvangen. Graag zsm laten 
weten of je geïnteresseerd bent. Bij onvoldoende animo zullen wij niet aan 
de lezing deelnemen. 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten 
12/10 Expositie Henk Knoester 

12/12 Lezing Inge Duijsens 

26/10 – 29/11 1e landelijke 

expositie Fotobond Delft 
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1e Landelijke expositie Fotobond 
 
Voor het eerst in het bijna 100-jarig bestaan van de Fotobond organiseren zij 
een grote landelijke expositie, waarin de foto's van de drie grote nationale 
wedstrijden worden tentoongesteld: Foto Nationaal 2019 *, Foto Individueel 
2018 en 2019 en de Bondsfotowedstrijd 2019. Totaal zullen er ongeveer 120 
foto's worden getoond. De tentoonstelling is te bezoeken van 26 oktober tot 
en met 29 november 2019.  
 
Opening 26 oktober 
Op zaterdag 26 oktober wordt in 
het Huis der Gemeente te Delft 
deze bijzondere expositie om 
11.00 uur geopend door de 
wethouder van o.a. Culturele 
zaken Bas Vollebregt van de 
gemeente Delft en Oege Lam, 
voorzitter van de Fotobond. De 
inloop is vanaf 10.30 uur. Die 
middag zijn de foto's tot 16.00 uur 
te bekijken.  
 
Openingstijden 
Deze expositie is op werkdagen te 
bekijken: 
ma - do van 08.30 - 17.00 uur 
vr van 08.30 - 20.00 uur 
Op zaterdag 2 november is er een extra openstelling van 11.00 - 17.00 uur. 
 
Fotoroute 
Om u tevens een extra mooi beeld te geven van de stad Delft, is er een 
fotoroute voor de geïnteresseerde bezoeker uitgezet, in samenwerking met de 
plaatselijke club FC59. U krijgt bij uw bezoek de route uitgereikt die u, tijdens 
een wandeling van ongeveer 1 uur, langs de meest mooie en fotogenieke 
plekjes voert. 
 
 
Oproep aan leden 
Mochten jullie interessant nieuws hebben voor in de nieuwsbrief, dan kunnen 
jullie dat sturen naar info@fotoclubdiafragma.nl. Indien mogelijk zullen we het 
bericht in de nieuwsbrief verwerken. Nieuws dat vóór de maandelijkse 
clubavond wordt doorgestuurd zal in de eerstvolgende nieuwsbrief worden 
gepubliceerd. 

 

 

 

 

 

Foto: Nico Beckers 
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Agenda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Activiteit Locatie 

1 oktober Foto online 3 (uploaden tot 15 nov) https://fotobond.nl/fotowedstrijd/ 
 

1 okt – 2 nov Expositie ‘Still, neem de tijd’  
https://sbkvoorburg.nl/nl/kunst-expositie 

Kunstuitleen voorburg, Herenstraat 92, 
2271 CK Voorburg 
 

3-28 oktober Expositie ‘Door de lens verbeeld’ 
https://brugman-art.nl/foto-expositie-
door-de-lens-verbeeld/  
 

Brugman Art, Herenstraat 125, 
Voorburg 

5-6 oktober Museumnacht Den Haag 
https://www.museumnachtdenhaag.nl/nl 
 

- 

7 oktober Fotografencafe Woerden 
https://fotografencafekasteelwoerden.nl 
 

Kasteel Woerden, Kasteel 3, Woerden 

12 oktober Opening Expositie LOKAAL! Henk 
Knoester 
 

Midvliet, Damlaan 35-A, 2265 AL 
Leidschendam 

t/m 13 oktober Expositie ‘Killer Queens’ BW5 Zwartepad 5 
2271 BT Voorburg 
 

26 oktober Opening expositie Fotobond  
https://fotobond.nl/voor-
leden/activiteitenagenda/landelijke-
expositie-fotobond-delft/ 
 

Huis der Gemeente (publiekshal) 
Stationsplein 1, Delft 

26 oktober Nacht van de Nacht 
21:00 – 23:00 
Gids Henk Peters 
 

Drunense Duinen 

29 oktober Competitie Paddestoelen 
Verdieping Presenteren fotowerk 
Bram Gebuys, fotojournalist 
 

Overgoo 5 Leidschendam 

9-30 oktober  Expositie Zilveren Camera in 
Dominicanenklooster Zwolle 
https://destadverbeeldt.nl 
 

Dominicanenklooster, Assendorperstraat 
29, Zwolle 

30 november Opening expositie Leegte Bibliotheek Ypenburg 

Fotoclub Diafragma  
Informatie: info@fotoclubdiafragma.nl 
Adres clubruimte: 
Studio Haaglanden 
Overgoo 5 
2266 JZ Leidschendam 
 

Redactie 
Johan de Vos 
George Gaiser 
Ger ter Horst 

Alle foto’s weergegeven in deze nieuwsbrief zijn eigendom van de betreffende fotograaf. Zonder toestemming mag dit materiaal niet gekopieerd of 
verspreid worden. 
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