
PROGRAMMA 2e HALFJAAR 2022 – versie 1A 
Alle clubavonden zijn op woensdag en beginnen om 20.00 uur in het Schuimnest, Klaproosstraat 26 in 

Alblasserdam, tenzij anders aangegeven. *) = Toelichting zie blad 2, **) = onder voorbehoud 

• 31-08-2022 Foto van de Maand: “Abstract in de natuur”, bespreken programma en informatie over   

excursie van 11-09 naar ‘de Zaag’ *)  

• 06-09-2022 DINSDAG: Drechtstedenclubs met Rob IJsselstein in de ‘Boeieraak’, Papendrecht.  

• 11-09-2022 ZATERDAG: Excursie naar natuurgebied ‘de Zaag’, Krimpen a/d IJssel 

• 14-09-2022 Informatie over het maken van een serie en Adrie zal iets vertellen en digitaal laten zien 

over zijn project “Riet” 

• 28-09-2022 Foto van de Maand: “Homoniem” *), selectie foto’s tentoonstelling Makado **)  

• 08-10-2022 ZATERDAG: Excursie naar Giessenburg, Woudrichem en Slot Loevestein.  

• 12-10-2022 Digitale presentatie van een serie van max.5 foto’s *) en digitale presentatie van 

foto’s van de excursie naar ‘de Zaag’ *). 

• 26-10-2022  Foto van de Maand: “Architectuur”, informatie over Donckse bos en Huys ten Donck *). 

Digitale presentatie van het eerste halfjaar 2022, met het thema “Snelheid” 

• 02-11-2022 Foto’s inlijsten voor tentoonstelling **) 

• 04-11-2022 VRIJDAG en ZATERDAG (05-11): Tentoonstelling in het Makado **). 

• 09-11-2022 Inleiding over het thema “09-11”, het bewust onscherp gemaakte foto’s tonen en de 

reden waarom *). 

• 12-11-2022 ZATERDAG: Excursie naar het ‘Donckse bos’ in Slikkerveer. 

• 23-11-2022 Foto van de Maand: “9/11”, informatie over Carel Wüst Automuseum *)  

• 07-12-2022  Presentatie van zomerestafette en evaluatie van werkwijze dit 2e halfjaar 

• 10-12-2022 ZATERDAG. Excursie naar ‘Carel Wüst Automuseum’ in Dordrecht 

• 21-12-2022 Foto van de Maand: “jouw creatieve foto” en de jaarafsluiting met culinaire hapjes. 

 

~~ F O T O - E X C U R S I E S~~ 

 

Berichten over foto-excursies worden per WhatsApp verzonden, deze groep is in beheer bij Adrie, en 

aanmelden voor de groep is noodzakelijk om ook op de hoogte gehouden te worden. Meld eveneens 

interessante foto evenementen of trips via de coördinator Marjoleine of via de mail van het secretariaat 

(info@fcalblasserdam.nl). Ook het aanmelden van deelname aan uitstapjes via Marjoleine 

(marjoleinewezemer@gmail.com). Onkosten verdeling volgens Bijlage Huishoudelijk Reglement. 

 

~~ BELANGRIJKE MEDEDELINGEN~~ 

 

Bovenstaand programma is onder voorbehoud dat er geen corona-maatregelen de clubavonden onmogelijk 

maken, waarbij de Horeca gerelateerde maatregelen leidend zijn.  

 

Op 6 september wordt de gemeenschappelijke avond met de Drechtstedenclubs met Rob IJsselstein 

(website: http://fotosvanrob.nl ), aanvang 20.00 uur in het gebouw Boeieraak 1, Papendrecht gehouden. 

 

De presentatie van de ‘Foto van de Maand’ zijn op print en in passe partout (40 x 50 cm), de overige 

presentaties kunnen zowel digitaal als op print worden gedaan. 

 

Wijzigingen in het programma zullen via de Nieuwsflitzz, e-mail of herzien programma bekend worden 

gemaakt. Suggesties zijn altijd welkom. Waar mogelijk zal ruimte gezocht worden voor individuele 

presentaties door leden en presentatie van Foto-excursies, voor zover deze niet bij een Foto van de Maand 

zijn vermeld. 

  

Het ‘verplichte’ onderwerp van het 2e halfjaar 2022 is ‘Structuren in zwart/wit’. De presentatie zal ingepland 

worden in het 1e halfjaar 2023 en kan dan zowel digitaal als per afdruk getoond worden. 

Toelichting van diverse clubavonden: zie blad 2 van dit programma 

mailto:marjoleinewezemer@gmail.com
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Natuurgebied ‘de Zaag’: Marjoleine zal op 31-08 iets over dit veelzijdige natuurgebied vertellen, op 11-09 is 

dan de excursie naar dit gebied en op 12-10 zullen dan digitaal foto’s vertoond worden. 

 

Thema: “Abstract in de natuur” (FvdM): Abstract is ook een homoniem, daar het gebruikt wordt in een orgel, 

maar het ook betekend, dat iets niet als vorm voorstelbaar is of geen verband houdend met de zichtbare 

werkelijkheid. Dit laatste is het thema. 

 

Thema: “Homoniem” (FvdM): Dit klinkt moeilijk, maar is dit niet. Homoniemen zijn woorden die hetzelfde 

geschreven worden of hetzelfde klinken maar verschillende betekenissen hebben. Voorbeelden: bank 

om op te zitten of als geldinstelling, bloem om deeg te maken of om in een vaas te zetten. Beide 

aspecten van een homoniem moeten in de foto terug te vinden zijn. 

 

Op 12-10 is een digitale presentatie van een serie van max. 5 foto’s. Dit kan een serie zijn van een onderwerp 

waar je mee bezig bent of wat je bezig houdt. Zorg voor een goede inleidende foto en een goede 

uitsmijter met daar tussenin een 3-tal hoogte of dieptepunten. Zorg wel voor een samenhang. 

 

Thema: “Architectuur” (FvdM): Voor dit thema kunnen de foto’s van de excursie naar Giessenburg / 

Woudrichem / Slot Loevestein (op 08-10) gebruikt worden, diegene die niet hieraan kon deelnemen kan 

foto’s van een andere stad, dorp of gehucht meebrengen op 26-10. 

 

Thema: “09-11” (FvdM): Dit thema staat op 23-11 gepland als Foto van de Maand. Op 09-11 zal Adrie een 

korte inleiding geven. Op 11 september 2001 werden de Twin Towers in New York verwoest en staan 

deze beelden nog op ons netvlies. Dit is nu alom bekend als ‘nine eleven’. We schrijven in Nederland de 

datum anders en de creatieve achtergrond was om het Nederlandse 09-11: wat is jouw 09-11, een 

onvergetelijke gebeurtenis? Wroet eens in jezelf en probeer er een (creatief?) beeld van te maken. 

 

Op 9-11 worden ook digitale foto’s verwacht van bewust onscherpe beelden. Vertel hierbij waarom je deze 

techniek gekozen hebt en hoe je de foto hebt gemaakt. 

 

Thema: “Jouw creatieve foto”  (FvdM): Dit thema is op 21-12 als Foto van de Maand aan de beurt en is 

gekoppeld aan het Donckse Bos. Op 26-10 zal Adrie informatie verstrekken over ‘Huys ten Donck’ / 

‘Donckse bos’ in Slikkerveer. Tijdens deze avond zal ook aandacht besteed worden aan het creatief 

beeld maken en er worden digitale voorbeeldfoto’s besproken. Op 12-11 is de excursie naar dit gebied, 

waar veel aandacht besteed zal worden aan creatief fotograferen.  

 

“Carel Wüst Automuseum” in Dordrecht: Klaas zal op 23-11 informatie verstrekken voor de excursie op 10-12. 

 

De tentoonstelling in het Makado is onder voorbehoud.  

 Over een tentoonstelling en de mogelijkheden is nog geen vaste afspraak met de winkeliersvereniging 

van het Makado gemaakt. Dit houdt in dat volgende data onder voorbehoud in het programma zijn 

vermeld: 

 28-09: selectie foto’s, indien iedereen deelneemt kunnen max. 4 foto’s per lid worden geplaatst. Voor de 

selectie wordt verwacht dat ieder lid max. 10 foto’s digitaal aanbiedt. Van de 5 geselecteerde foto’s 

dienen dan zo snel mogelijk 10 x 15 cm afdrukjes te worden ingeleverd, zodat de definitieve keuze 

gemaakt kan worden om de foto’s op groot formaat af te drukken en in passe partout te zetten. 

 02-11 tussenavond voor het inlijsten van de deelnemende foto’s 

 03-11 donderdag vanaf 17.00 uur opbouwen in het Makado 

 04-11 8.00 – 10.00 uur ophangen van foto’s 

        10.00 – 21.00 uur tentoonstelling en aanwezigheid van leden 

 05-11 8.30 – 16.00 uur tentoonstelling en aanwezigheid van leden 

           16.00 – 19,00 uur afbreken en opruimen. 


