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De avond word door Jannes geopend met de opmerking dat onze voorzitter Kees van Vooren
vanavond er niet bij is. Een welkom voor Jildou van Oosten die vanavond bij ons komt kijken.
Dan volgt nog een aantal mededelingen:
-de aangekondigde korte a.l.v., over de privacywet, word verschoven naar 31 oktober dit om
meer tijd te hebben om alles goed te regelen.
-een herhaalde oproep om foto’s die langer dan een half jaar op de gallery van de website staan
te vervangen
-een vraag of er suggesties zijn voor de 15 minuten onderwerpen, of wie wil er zelf wat
vertellen over zijn /haar specifieke fotografie
-er word weer gestart met de associatiefoto’s ,er is een reeks zonder thema en een reeks
waarop de gemaakte foto weinig scherpte diepte heeft. Wil je mee doen dan kun je de naam
invullen op de formulieren bij de balie of doorgeven aan Jannes Fourie. De reeksen van
voorgaande jaren zijn terug te vinden op onze website onder de des betreffende knop.
-Frank Sinkeldam gaat ons verlaten , en herstart bij het fotografencafe in Heerenveen, vanavond
is hij er nog gezellig bij
-Wyke Jagt heeft met spijt het lidmaatschap opgezegd, wegens tijdgebrek.
Tom doet vanavond, rustig sturend, de fotobespreking met als thema de zee.
We zien van Paul een foto van een vollybal net op het strand met daarboven in kitesurf zeil in de
lucht, het gaat hier om een de duidelijke lijnen en strandbeleving. Een strand met een
palengeraamte of onderstel van een strandtent in zwartwit waarbij het ingenomen standpunt
erg goed gekozen is, van Jannes. Kees Schram krijgt een klein applausje voor zijn eerste poging
van een samengestelde dus gefotoshopte foto van een kunstwerk met daarachter een
bijpassende lucht geplakt. Van Hetto zien we strandpalen met een mooie doortekening en van
Liesbeth komt een mooi zacht beeld van mensen in de branding. Peter heeft op het strand een
man gevraagd of hij wilde poseren als Neptunus. Dit leverde een creatieve en originele zee foto
op van een kale man met zeewier op zijn hoofd en snor. Franke heeft een zee in pasteltinten
gecreeerd met daarop een duidelijk doortekend zeilbootje. We zien veel strandpalen in een
fraaie compositie van Carel. De foto van de waddendijk als bescherming met aan de ene kant
een dorp en de andere kant de zee, kon wat meer spanning gebruiken, maar goed bij het thema
passende foto van Jansje .Geheel andere wad foto van Betty waarop de blauw kleuren van zee
en lucht heel sereen in elkaar overvloeien. Inge heeft een zee, strand, kite surfers plaatje
gemaakt in helder frisse kleuren en Tom had een foto van de zee kade in Harlingen gemaakt in
de gouden uurtjes. Dan is er van Geeske een gefotoshopte posterachtige opname van een dame
in een rode jurk onder water. Tom vertelt dat je onder water de kleur rood niet kan
onderscheiden en wat dat betreft de foto niet overeenkomt met de werkelijkheid. Er is een
discussie over het fotoshoppen, de ene gruwt ervan en de ander omarmt het. De ontwikkeling
kun je niet tegenhouden. Van Tiemen is er een deel van een zee kotter te zien met een lijn met
drijvers als blikvanger. Hij wil het woeste en avontuurlijke van de zee hier mee duiden. Er waren
nog meer foto’s te zien op deze verrassende en plezierige fotoavond.
Jansje Faber
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