
Voorwoord 

 

Mijn oudste zoon is 8 jaar en groeit als kool. Hij leert iedere 

dag weer enorm veel en het lijkt wel of hij met de week groter 

wordt. Als we hem opmeten klopt dat ook, weer een 

centimeter erbij; wat is hij lekker bezig. Maar met die groei 

komen ook groeipijnen, vooral in z’n benen heeft hij zo nu en 

dan last van pijntjes; z’n botten groeien. Hij stoot z’n hoofd 

ineens aan dingen waar hij daarvoor met gemak onderdoor 

kon lopen. Het hoort bij het groeiproces maar kan weleens 

vervelend zijn. Hij groeit er overheen en ik ben enorm trots 

op wat hij realiseert. 

 

Zo ook met onze club. We ontvangen met regelmaat nieuwe leden, maar 

moeten ook afscheid nemen van leden die we al jaren kennen en foto’s mee 

maken. Het nieuwe programma is iedere keer weer een mini-experiment 

waarbij we proberen ons aan te passen aan de situatie en niet ons hoofd te 

stoten. 

Het bespreken van de foto’s in de competitie, enerzijds enorm waardevol, 

nuttig en gewaardeerd door leden. Anderzijds ook een kritische noot; er 

worden nu zoveel foto’s ingeleverd dat de bespreking steeds meer tijd vraagt. 
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Hoe kunnen we daarmee omgaan? Een worsteling waarvoor we, samen met 

de leden, op zoek gaan naar een passende oplossing. 

Door de groei in ledenaantal was onze nieuwe clubruimte ineens te klein. We 

pasten ons aan en kunnen nu gelukkig gebruik maken van de grote hal in 

hetzelfde gebouw. 

Niet alleen de groei in ledenaantal, maar ook de kwaliteit van de ingeleverde 

foto’s is enorm gegroeid. Dit jaar doen we weer mee met de jaarlijkse fotobond 

competitie en wat een geweldige selectie foto’s is er tot stand gekomen met 

dank aan jullie allen en de Bondsfoto commissie die dit mogelijk maakt. 

De ingeleverde foto’s bij de maandcompetitie worden ook steeds beter; een 

“mooie foto” krijgt al bijna geen fiches meer bij de competitie en de feedback 

die gegeven wordt is meestal opbouwend en constructief. Daar leren we 

allemaal van en dat is merkbaar te zien. 

 

Binnenkort maken we de balans op van onze ontwikkelingen. We reflecteren 

op alles wat we doen, vragen ons af of dit nu nog goed werkt of dat er iets 

moet veranderen. En als ik zeg “we” bedoel ik ook jullie, de leden van de 

fotoclub, jullie krijgen binnenkort een enquête om jullie mening te vragen, te 

reflecteren, te leren en te verbeteren. Want stilstand is achteruitgang, wij lopen 

en rennen echter voorwaarts! En net als mijn zoontje die daarbij wel eens ten 

val komt, gaat er ook weleens iets fout. Gelukkig staan we daarna weer op om 

gewoon verder te rennen.. 

 

George 

 

_____________________________________________________________________ 
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Nieuwjaarsborrel en competitie  

Johan de Vos 

 
 

Het nieuwe jaar werd feestelijk 
gevierd op onze club met een 
nieuwjaarsborrel en een extra 
competitie met als thema 
‘Externe Competitie’. Er was 
een mooie opkomst en de 
leden konden kennis maken 
met wederom een nieuw lid, 
Iris Harm. De avond bestond 
vooral uit bijkletsen met een 
hapje en drankje, maar begon 
met de competitie.  
 
 

Winnende foto van Johan de Vos 

 
 
Competitie ’Externe Competitie’ 
 
Een bijzonder thema vanuit het bestuur, waarbij het doel was een foto in te 
leveren die zou opvallen in een grote competitie. Wat zorgt er voor dat jouw 
foto wordt gekozen uit honderd anderen.. 
Met de interactieve wijze van bespreken door George Gaiser en Ruud de 

Vreugd werden alle foto’s uitgebreid besproken en met elkaar vergeleken. 
Want wat maakt deze foto nou beter of specialer dan die andere… 
 
Er waren een groot aantal 
deelnemers met zeer 
uiteenlopende foto’s. De 
winnende foto was van Johan de 
Vos, een mooi uitgevoerde high 
key opname van een bruid die 

bijna lijkt te verdwijnen tegen de 
achtergrond. Een andere 
favoriet was de nummer twee 
van de avond, een prachtige en 
indrukwekkende natuurfoto van 
Inge Duijsens, een perfect 
uitgekiende foto, genomen op 
het moment dat twee 
havikarenden met elkaar in 

gevecht gaan. 
Met in zijn achterhoofd het doel 
van het thema; een onderscheidende foto maken, kwam Ruud de Vreugd met 
een bijzondere macro opname, waarbij hij gebruik maakte van refractie in een 
waterdruppel. Een knap staaltje beheersing van deze complexe techniek. 
 

Clubavond november 

Competitie Vrij werk 

Verdieping Achtergrond vrij maken 

Workshop Passe-partout snijden 

Foto: Inge Duijsens 
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Het was een interessante, maar 
vooral ook gezellige avond, 
waarop er veel werd 
gediscussieerd over de 
competitiefoto’s maar daarnaast 
gezellig werd bijgekletst tijdens 
de borrel. 
 
 

 
 
 

 
 
Clubavond januari 
Iris Harm 
 

 
Gedeelde eerste plaats door André Sprong 

 

Het was een gezellige clubavond, met twee aspirant-leden: 
Ronald Dubbeldam en Peter Hofman. Er zijn door de leden 

weer een aantal interessante foto’s ingeleverd voor de 
competitie en er waren twee presentaties.  
 
Competitie Fiets 
Na koffie, thee en de mededelingen ging de clubavond van start. Allereerst 
natuurlijk de competitiebespreking. 
De opdracht voor deze competitie was een foto maken met een fiets als 
onderwerp. Hierbij was het de bedoeling dat de foto onder de noemer 
straatfotografie zou vallen. Er zijn een flink aantal foto’s ingeleverd, waarbij de 
manier van fotograferen en het in beeld brengen van het onderwerp zeer divers 
was.  

 

Foto: Ruud de Vreugd 

Clubavond januari 

Competitie Fiets 

Verdieping werkgroep Portret 

Gastspreker Johanneke Kriek 
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Nadat iedereen de foto’s had bekeken en zijn fiches had uitgedeeld werden de 
foto’s besproken door George. Hij koos steeds een foto waarna één van de 
leden een bijpassende foto kon uitzoeken. Deze foto’s werden dan besproken 
door middel van vergelijking. Alle leden konden hun zegje doen en zo kreeg 
iedereen nuttige adviezen en opbouwende en lovende kritieken op hun foto’s. 
 
Uitslag van de competitie Fiets: 
Een gedeelde eerste plaats: André Sprong en Iris Harm 
Tweede plaats: Leo van der Nat 

Derde plaats: Ger ter Horst 
 
Verdieping werkgroep Portretfotografie 
 
Na het bespreken van de foto’s en een korte pauze zijn we verder gegaan met 
de Verdieping van de werkgroep Portretfotografie. De presentatie werd 
verzorgt door Johan en Bas (die helaas afwezig was).  
De presentatie ging over het maken van een portret met een twist. Er waren, 
ter inspiratie enkele voorbeelden en al gauw ontstond de discussie of sommige 

van deze foto’s nu wel onder de noemer portret mogen vallen. Het blijkt dat 
de meningen hierover erg uiteenlopen.. 
 
Na de uitleg van Johan over op welke manieren een portret interessant 
gemaakt kan worden werd de opdracht voor de volgende clubavond uitgelegd.  
 
De opdracht:  ‘ Portret met een Twist’  
• Portret van een persoon (dus geen dieren)  
• Maak gebruik van je fotografische kennis  

• Ken je apparatuur  
• Maak het beeld interessant, denk aan de voorbeelden uit de presentatie 
 
Voor wie de presentatie nog eens wil nalezen: 
https://www.fotoclubdiafragma.nl/wp/wp-content/uploads/2020/01/WG-
portret-verdieping-concept.pdf 
 
Gastspreker Johanneke Kriek 
 

Na de presentatie van Johan en Bas, 
werd het stokje overgenomen door 
Johanneke Kriek. Zij presenteerde 
hoe zij door middel van 
samengestelde fotografie en 
fotowerking een artistiek beeld kan 
creëren. Zij toonde enkele 
voorbeelden hiervan en liet van een 
aantal van haar creaties zien uit 

welke beelden zij waren opgebouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Foto: Johanneke Kriek 

https://www.fotoclubdiafragma.nl/wp/wp-content/uploads/2020/01/WG-portret-verdieping-concept.pdf
https://www.fotoclubdiafragma.nl/wp/wp-content/uploads/2020/01/WG-portret-verdieping-concept.pdf
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Johanneke had de volgende tips voor ons: 
 

• Maak een map aan met foto’s met structuren om later te gebruiken 
• Maak een map met foto’s van ideeën die jij mooi vindt, zo krijg je een 

beeld van wat je wilt maken 

• Ga op pad om speciaal voor een project foto’s te maken en sla ze ook 
op in een map met projectnaam 

• Sluit een keer bij de portretgroep aan om beelden van personen te 
krijgen 

• Schrijf alles duidelijk en dus uitgebreid op, van tips over fotografen tot 

het uitschrijven van de workshops 
• Maak zelf penselen in Photoshop, onder andere één van je 

handtekening 
 
Daarnaast gaf Johanneke enkele van haar inspiratiebronnen prijs: 

_______________________________________________________________ 
Fotografen:  
Pep Ventosa, Antonio Mora, Bara Prasilova 
 
Youtube:  
PIXimperfekt met Unmesh Dinda 
https://www.youtube.com/channel/UCMrvLMUITAImCHMOhX88PYQ 
 
PHLEARN met Aaron Nace 

https://www.youtube.com/user/PhlearnLLC 
 
Blue Lightning TV Photoshop met Marty 
Letsgettoit voor double exposure beelden 
https://www.youtube.com/user/bluelightningtv 
 
Boeken:  
Photoshopboeken van Scott Kelby, boeken met werk van kunstenaars 
_______________________________________________________________ 
 

Na de presentatie van Johanneke werd er nog even gezellig een drankje 
gedronken, waarna iedereen weer huiswaarts ging. 
 
Al met al was het een volle, leerzame en gezellige avond. De opdracht voor de 
volgende clubavond zal een aantal van de leden wel wat hoofdbrekens 
bezorgen. Maar we vertrouwen erop dat jullie het allemaal kunnen en er tijdens 
de clubavond van februari weer mooie foto’s ingeleverd zullen worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMrvLMUITAImCHMOhX88PYQ
https://www.youtube.com/user/PhlearnLLC
https://www.youtube.com/user/bluelightningtv
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Expositie ‘Leegte’ 

Jan Klijnstra 
 

Zaterdagmiddag 1 februari jl. vond de feestelijke opening 

plaats van de foto-expositie “Leegte” bij Midvliet door 
wethouder Astrid van Eekelen.  
 
Veel leden gaven acte de présence, met familieleden en vrienden. Ook zagen 
we Peter Willemse, voorzitter van de afdeling Zuid-Holland Noord. 
 
Een kort woord van welkom werd uitgesproken door Henk Knoester namens 

Midvliet. De voorzitter van het bestuur van Midvliet, Julie Köler, beklemtoonde 
dat zij het zeer op prijs stelde dat onze fotoclub de foto-expositie bij hen wilde 
organiseren. “Deze expositie sluit aan bij ons beleid om meer activiteiten in ons 
pand aan de Damlaan te organiseren. En daarmee voor inwoners van de 
gemeente de drempel te verlagen ons te bezoeken”.   
 
Johan benadrukte dat fotoclub Diafragma een club is, waar zowel jongeren als 
ouderen zich thuis voelen. “Een club, waar de leden op verschillende niveaus 
met hun hobby bezig zijn en elkaar stimuleren om hun fotografie op een hoger 

peil te brengen”. Hij gaf aan dat op de clubavonden zowel ruimte is voor het 
presenteren van fotowerk als het verdiepen en verbreden van de kennis over 
fotografie. Dat de huidige aanpak aanslaat blijkt uit de gestage groei van het 
ledenaantal. 
 
Astrid van Eekelen sprak haar waardering uit dat fotoclub Diafragma een actief 
expositiebeleid voert en daarmee de burgers in onze gemeente laat delen met 
het mooie fotowerk. Behalve bij Midvliet wist zij dat we ook al mooie exposities 
in onder andere Antoniushove en in het Racketcenter Westvliet hadden 

georganiseerd. Ze was verrast over de zeer diverse invulling van het thema 
Leegte en over de kwaliteit van de foto’s. Zij verklaarde daarna onder applaus 
de expositie voor geopend. 
 
Ten slotte complimenten voor Ger die met medewerking van Lydia en Leo er 
een mooie expositie van heeft gemaakt. Een visitekaartje voor de club! 
 

Competitiestanden 

 

Expositie Leegte 

Van 1 februari tot 31 maart 

Omroep Midvliet 

Damlaan 35a, Leidschendam 

Competitiestanden 

1. André Sprong 

2. Leo van der Nat 

3. Ronald van Eenige 
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Nieuwe leden 
 
Iris Harm 

 

Allereerst dank jullie wel voor de hartelijke ontvangst tijdens 
de nieuwjaarsborrel van FC Diafragma. Ik voelde mij direct 
zeer welkom. Wat een gezellige club mensen! 

  

Er is mij gevraagd om een klein stukje te schrijven 
over mijzelf voor in de nieuwsbrief. 
Mijn naam is dus Iris Harm en fotograferen is mijn 
grote passie. Ik fotografeer uiteenlopende 
onderwerpen, maar op dit moment wil ik mij gaan 
richten op studiofotografie, natuurfotografie en 
sportfotografie. In deze drie vormen van fotografie 
heb ik de minste ervaring en ik hoop dan ook veel te 
leren tijdens de clubavonden en eventueel 
gezamenlijk fototripjes.  

  
Daarnaast blijf ik ook actief in urbex- en 
straatfotografie. Veel van mijn foto’s zijn terug te 
vinden op Facebook, Flickr of op mijn website. 

  
Ik hoop met fotoclub Diafragma een gezellige en leerzame tijd tegemoet te 
gaan. Waarin ik mij verder kan ontwikkelen in de fotografie, maar ook nieuwe 
vriendschappen kan opbouwen met mensen met dezelfde passie. Namelijk… 
fotograferen… 

Voor wie het leuk vindt om te kijken wat ik toe nu gedaan heb qua fotograferen: 
http://www.irisharmphotography.nl 
  
Hartelijke groeten, Iris 
 
 
Ronald Dubbeldam 
 

Hallo ik ben Ronald ik ben 50 en woon in Zoetermeer.Mijn 
hobby is fotografie. Voor werk ben ik rioolinspecteur en ben  
veel met ‘ander soort’ camera’s bezig. 

 
Fotograferen doe ik al zo’n 6 jaar. Vaak doe ik 
dat wanneer ik met mijn hond wandel maar doe 

ook wel ander uitstapjes. Ik ben begonnen met 
een canon 600d  en heb sinds kort een canon 
80d. 
 
28 januari jl. ben ik bij de club komen kijken. Ik 
vond het heel leerzaam en gezellig en heb 
besloten lid te worden. Ik hoop op een hoop 
gezelligheid en meer te leren over de techniek 
achter fotografie en bepaalde onderwerpen. 

Ook zal ik mijn best gaan doen om hier en daar 
een wedstrijd te winnen. 

Nieuwe leden 

Iris Harm 

Ronald Dubbeldam 

http://www.irisharmphotography.nl/
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Ivm met een expo voor een dierenarts praktijk heb ik ook een eigen website 
opgestart voor mijn foto’s. Die kan je zien op www.erdeefotografie.nl. 
 
Groetjes en tot gauw op een clubavond, 
 
Ronald Dubbeldam 
 

 

Bondsfoto selectie 
Johan de Vos 
 

Ook dit jaar doet fotoclub Diafragma weer mee met de 
Bondsfoto competitie, waarbij een groot aantal clubs het 
tegen elkaar opnemen met ieder een selectie foto’s.  
 
Voor onze club heeft de bondsfoto selectie commissie (Jan Klijnstra, Ruud de 
Vreugd en Jan Scheer) de lastige taak op zich genomen om 10 foto’s te 
selecteren voor de competitie. De foto’s zullen 29 maart worden besproken 
tijdens de bijeenkomst in Cultureel centrum d’n Bogerd in Druten.  

Hieronder de geselecteerde foto’s, gefeliciteerd aan de leden van wie de foto 
is geselecteerd! 
 

 
 

 

 
 
 
 

Selectie Bondsfoto 2020: 
Vlnr: Johan de Vos, André Sprong, Ruud de Vreugd, Inge Duijsens, Inge Duijsens, André 
Sprong, Jan Noordermeer, Jan Noordermeer, Ronald van Eenige en Ruud de Vreugd. 

Bondsfoto selectie 

Johan de Vos 

André Sprong 

Ruud de Vreugd 

Inge Duijsens 

Jan Noordermeer 

Ronald van Eenige 

http://www.erdeefotografie.nl/
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4-clubs activiteiten  
Johan de Vos 
 
Uitwisseling fotografen 
De 4 clubs wisselen fotografen uit, waarbij elke club 2 deelnemers uitleent aan 
een andere club om hun fotowerk te bespreken. Namens onze club zullen André 
en George in mei langsgaan bij de FLV om hun werk te laten zien. 
Er wordt nog een datum geprikt waarop leden van een andere club bij ons 
langs zullen komen. 
 
Bespreking thema ‘Architectuur’ 
Op donderdag 13 februari werd de selectie foto’s van de 4 clubs voor het thema 

‘Architectuur’ besproken door Diana Bokje. Zij opende de avond met de 
mededeling dat het niveau van de foto’s hoog was, er waren maar liefst 19 
foto’s die zij van een dusdanig niveau vond, dat deze ‘competitie waardig’ 
waren. Het was lastig om een top drie te selecteren, dus kregen 5 extra foto’s 
een nominatie. Helaas waren geen van deze foto’s afkomstig van onze club. 
 

De winnende foto gaf mooi aan hoe breed je het begrip architectuur kan 
nemen. Op de foto wordt op een creatieve manier de suggestie van een skyline 
gegeven, echter na nogmaals kijken blijken het schroeven en bouten te zijn. 
Het geheel is mooi uitgevoerd qua kleurstelling en compositie. De bewerkte 
lucht op de achtergrond versterkt het beeld. 
 

Thema ‘Spanning’ 
Na de bespreking was er kort aandacht voor het nieuwe thema ‘ Spanning’. Er 
werden inspirerende foto’s getoond als voorbeeld hoe je spanning kan 
weergeven in een foto. Hopelijk blijft voor het volgende thema het niveau zo 
hoog. En ik hoop op een Diafragma foto in de top drie van thema ‘Spanning’. 
De foto’s hoeven pas in december te worden ingeleverd voor selectie, dus 
voldoende tijd om een geweldige foto te maken!  
 
 

 
 

4-clubs activiteiten 

Uitwisseling fotografen 

Bespreking thema ‘Architectuur’ 

Thema ‘Spanning’  

Winnende foto 4-clubs thema ‘Architectuur’ (foto genomen van scherm) 
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Fotomaatje 
Ruud de Vreugd 

De terreur van het thema 

De opzet van de fotoclub is om een thema te gebruiken om 
fotowerk te beoordelen en natuurlijk nummers een, twee en 
drie te kiezen. Veel clubs gebruiken deze opzet. Een prima 
aanpak. Mijn eigen ervaring vertelt echter een heel ander 
verhaal. 

Het is clubavond. Ik kom, natuurlijk weer net op tijd, de ruimte binnen. Op een 
lange rij tafels ligt het fotowerk uitgestald. Het thema is straatfotografie met 

fiets. Geïnteresseerd loop ik langs het fotowerk. Het thema boeit me niet, maar 
foto’s kijken is altijd leuk. Ik loop langs de inzendingen. Bij elke foto vraag ik 
mij af wat ik zie, wat de foto met mij doet en hoe de techniek is gebruikt. De 
in mijn hand gedrukte groene fiches verdwijnen na de nodige beschouwing in 
de klaarstaande kokertjes. Zo dat hebben we weer gehad kunnen we nu 
beginnen met de fotobespreking? 

Het aantal foto’s is beperkt; een vrij thema levert altijd meer foto’s op. Een 
thema moet je als fotograaf uit je comfort zone halen. Kom nou toch! Het 
gebruik van alle knopjes van de camera en toebehoren is al eng genoeg! Dan 

zwijg ik maar over nabewerking en presentatie. Ik kan avonden vullen met de 
technische kant van de fotografie.  

Als een thema niet aanspreekt stimuleert dat dan? Mij in ieder geval niet. Ik 
heb het druk. Ik ben ‘picky’ en kies alleen dingen die ik leuk vind. Fotograferen 
voor een thema hoort daar duidelijk niet bij. De laatste maanden heb ik 
regelmatig geen foto’s geleverd. De drive om te fotograferen was weg. Het 
fotograferen voor een thema voelt als een dwangbuis. Waarom moet ik als 
fotograaf van alle markten thuis zijn?  

Op Facebook staat een berichtje van iemand die lid geweest is van onze club. 

Dat bericht luidt als volgt: 

\ “Eindelijk na zoveel jaar weet wat ik leuk vind om te fotograferen. Na werkelijk 
alles te hebben uitgeprobeerd blijf ik nu steken op stillevens. Dat wil niet 
zeggen dat ik geen natuur-, straat-, architectuur- of portretfotografie meer doe, 
want alles blijft natuurlijk leuk. Maar in stillevens heb ik de rust gevonden die 
ik nodig had.” \ Bianca van Soest 2019 

Dat is de kern. De ruwe naakte waarheid. Fotografeer wat je leuk vindt. Maak 
van fotograferen een voor jou rustgevende hobby. In de vereniging hebben we 
onder andere een straat-, een portret-, een kinder- en een vogelfotograaf. Ga 

ik door mijn eigen collectie van ruim 15.000 foto’s dan is het merendeel natuur, 
close-up en macro. Na mijn verhuizing ben ik weer bloemen en planten gaan 

Fotomaatje 

Maandelijkse column van Ruud de 

Vreugd. 

De inhoud van deze column is de 

mening van de de auteur en 

vertegenwoordigt niet per se de 

visie van fotoclub Diafragma 
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vastleggen. In mijn nieuwe home-studio 
fotografeer ik waterdruppels. Ik heb zo de lol 
in het fotograferen terug gekregen. Nu ben 
ik alweer enkele honderden foto’s verder en 
heb ik een hele expositie aan de muur 
hangen van mijn werkkamer.  

Plichtmatig in een thema moeten werken is 
gewoon niet de juiste aanpak om het 
fotograferen te stimuleren. Om goed te 

worden in wat je doet is het belangrijk dat je 
lol hebt in wat je doet. Dat je daar ook de 
rust voor kan vinden. Natuurlijk zal je als 
fotograaf op zoek moeten naar je eigenheid. 
Onderzoek en experimenteer. Verdiep je in 
alle aspecten. Praat met andere fotografen. 
Deel je werk op social media of met de 
fotoclub. Doe wat je leuk vindt en zoek je 
grenzen op en verleg ze daarna. Jij bepaalt 

hoe hoog je de lat wilt leggen. Laat je daarbij vooral niet terroriseren door een 
willekeurig opgelegd thema. 

  

  

 

 

 

Ontdek je plekje 
Iris Harm 

 
Deze maand voor het eerst mijn column ‘Ontdek je plekje’ 
waarin ik maandelijks een leuke of interessante fotografie 
locatie zal bespreken. Deze keer is het een locatie voor natuur- 
en landschapsfotografie, maar dit zullen in andere 
nieuwsbrieven ook locaties worden met betrekking tot andere 

soorten fotografie.  
 

Fotomaatje 

Ontdek je plekje 

Maandelijkse column van Iris Harm. 

Ken je een leuke locatie die je 

graag wilt delen met de leden van 

onze club, meld dit dan bij Iris 

Harm. 

Foto: Ruud de Vreugd 
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Lentevreugd 

 
 
Lentevreugd is een voormalig stuk bollengrond uit de jaren ’20 van de vorige 
eeuw. Het ligt in Wassenaar aan de westkant van provinciale weg N441, tussen 
de Pan van Persijn en Rijksdorp. Het terrein is in een periode van ca. 10 jaar 

door aankoop van aanvankelijk 42 ha uitgebreid naar een kleine 100 ha en 
omgevormd tot kwelgrasland met sloten en poelen. Het pad door het terrein 
heet het Meta Jochemspad, naar één van de voormalige grondeigenaren. 
 
Een deel van de grond is verzet en gebruikt om lichte glooiingen in het terrein 
aan te brengen. Er is geen grond uit het terrein afgevoerd. Daarnaast zijn 
beekachtige waterlopen gegraven. Het terrein bestaat uit een zandige 
ondergrond met lage vegetatie en rietland met kwelplassen dat tegen de 
binnenduinrand aanligt. Het resterend gedeelte is nogal drassig met op 

sommige plaatsen elzen en populieren. Er zijn 3 plassen in het gebied, waarvan 
de meest centraal gelegen plas zomers soms droog kan komen te liggen. De 
andere twee behouden het hele jaar hun water. 
 
Het terrein wordt begraasd door een kudde van ca. 45 Schotse Hooglanders 
en 15 Konikspaarden. Ook komen hier reeën, vossen, hazen, mollen en muizen 
voor. Als er insecten vliegen worden er in de avondschemer ook vleermuizen 
gezien. 
 

Er zijn al meer dan 100 soorten vogels gezien op Lentevreugd. Onder andere 
zeldzaamheden als de kuifkoekoek en de griel. Vaker worden hier roerdompen, 
twee soorten kiekendieven, boomvalken en lepelaars gezien of - in het geval 
van de roerdomp - gehoord. 
 
Meer informatie is te vinden onder de volgende link: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/hollands-duin/wandelroute-meta-
jochemspad 
 

Ken je een leuke locatie die je graag wilt delen met de leden van onze club, 
meld dit dan bij Iris Harm.  

 
 
 

https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/hollands-duin/wandelroute-meta-jochemspad
https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/hollands-duin/wandelroute-meta-jochemspad
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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. 
 

Activiteiten agenda 

Datum Activiteit Locatie 

01/01/2020 – 
29/03/2020 

De stad verbeeldt: 
Visual Storytelling 

Zwolle en Groningen 
 
 

01/01/2020 – 
15/02/2020 

Foto-online 1e editie 
thema Vrij 

https://fotobond.nl/wedstrijden/ 

 
 

01/02/2020 – 
31/03/2020 

Expositie’Leegte’, 
Fotoclub Diafragma 

Leidschendam 

Studio Omroep, Midvliet 
Damlaan 35A, 2265 AL 
Leidschendam 
 

13/02/2020 – 

18/03/2020 

Het beeld is meer dan 
het onderwerp – 
Abstracte natuur, 
Boudewijn 
Swanenburg 

Galerie De Pomp,  
Dorpstraat 38, 2361 BE 
Warmond 

 
 
 

24/02/2020 Clubavond 
Clubruimte Overgoo 
 

07/03/2020 

Ballotage Landelijke 
Groep 
Bondsmeesterklasse 
2020 

Nederlands Fotomuseum, 
Wilhelminakade 332, 3072 AR 
Rotterdam 
 

 

29/03/2020 Bondsfoto bespreking 
Cultureel Centrum d'n Bogerd, 
van Heemstraweg 53, Druten 
 

31/03/2020 Clubavond 
Clubruimte Overgoo 
 

25/04/2020 
Algemene Leden 
Vergadering Fotobond 

De Amershof, Snouckaertlaan 
11, 3811 MA Amersfoort 
 

 

Fotoclub Diafragma  

Informatie: info@fotoclubdiafragma.nl 

Adres clubruimte: 
Studio Haaglanden 

Overgoo 5 

2266 JZ Leidschendam 

 

Redactie 

Johan de Vos 

Iris Harm 
George Gaiser 

 

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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Seizoen 21 | Uitgave 5 

Februari 2020 

mailto:info@fotoclubdiafragma.nl
https://fotobond.nl/wedstrijden/
mailto:info@fotoclubdiafragma.nl

