
PROGRAMMA 1e HALFJAAR 2023 –versie 0 
Alle clubavonden zijn op woensdag en beginnen om 20.00 uur in het Schuimnest, Klaproosstraat 26 in Alblasserdam, 

tenzij anders aangegeven. 

• 04-01-2023 Presentatie door Jan van Heukelum en Klaas Redelijkheid in/outs portretfotografie. 
• 14-01-2023 ZATERDAG: Foto-uitstap naar ijssculpturen “Art in ice” in Scheveningen.  
• 18-01-2023 Foto van de Maand: “Vrij onderwerp”. Bespreken programma en persoonlijke doelen. *] 
• 01-02-2023 “Foto van het jaar 2022” door Jan Ros en vertoning van eigen werk van hem.   
• 11-02-2023 ZATERDAG: Foto-uitstap naar Woudrichem.  
• 15-02-2023 Algemene Ledenvergadering en Foto van de Maand: “Drie”. *]  
• 01-03-2023 Table Top fotografie in het clubgebouw 
• 11-03-2023 ZATERDAG: Foto-uitstap naar het Museum Stoom Depot in Rotterdam 
• 15-03-2023 Foto van de Maand: “Landschap”, inleveren foto’s voor de wedstrijd “Grenzen” en 

bespreken Minimalisme. *]      
• 29-03-2023 Deze avond komt Fotoclub ‘de Ontspanner’ uit Schelluinen op bezoek. 
• 08-04-2023 ZATERDAG: Foto-uitstap naar Kijfhoek en Waalpark, Rijsoord. 
• 12-04-2023 Foto van de Maand: “Stilleven” en presentatie van ‘Table Top’- avond. *] 
• 18-04-2023 DINSDAG. Drechtstedenclubs uitslag wedstrijd met het thema “GRENZEN” in de Boeieraak, 

Papendrecht 
• 26-04-2023 Bespreking en vertoning ½ jaarthema “Structuren in zwart/wit” en het vertonen van foto’s die 

tijdens de zaterdagse uitstapjes zijn gemaakt. *] 
• 10-05-2023 Werkavond avondfotografie op nader te bepalen locatie      
• 13-05-2023 ZATERDAG. Foto-uitstap naar Neeltje Jans/Zeelandbrug 
• 24-05-2023 Foto van de Maand: “Minimalisme” en resultaten van de avondfotografie. *]  

*] op deze avonden zullen rond de pauze “vragenkwartiertjes” ingelast worden. 
 

~~ F O T O - U I T S T A P J E S en E X C U R S I E S~~ 
 
Berichten voor foto-uitstapjes worden binnen de WhatsApp-groep 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 (marjoleinewezemer@gmail.com) of via 
de mail van het secretariaat (info@fcalblasserdam.nl). Het aanmelden van deelname aan uitstapjes via de 
groepsApp (Fotoclub 2e zaterdag), dus geen afmeldingen. 

 
~~ BELANGRIJKE MEDEDELINGEN~~ 

 
Voor de consumpties tijdens de clubavonden gaan we het anders regelen: we noteren voor iedereen wat 
hij/zij consumeert en rekenen dat per kwartaal af d.m.v. een mail. (dus geen contant geld meer aan de bar) 
 
De presentatie van de wedstrijdfoto’s en 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. 
 
Voor de gezamenlijke avond op 18 april van de Drechtstedenclubs betreffende de jurering van de wedstrijd met 
het thema ‘Grenzen’ is in de Boeieraak 1, ingang HAVIQ in Papendrecht. 
 
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-uitstapjes. 
  
Het ‘verplichte’ onderwerp van het 1e halfjaar 2023 is ‘Details’. De presentatie zal ingepland worden in het 2e 

halfjaar 2023 en kan dan zowel digitaal als per afdruk getoond worden. 
 
Op de *]-gemerkte avonden, zal rond de pauze de mogelijkheid worden geboden vragen te stellen over 

fototechnische onderwerpen. 

mailto:marjoleinewezemer@gmail.com


 
 
 Toelichting bij programma 1e halfjaar 2023 
 
04-01-2023: We doen niet zoveel met portretten en daarom willen we hier wat aandacht aan besteden. Jan 
van Heukelum en Klaas Redelijkheid van Fotoclub Sliedrecht willen graag hun kennis met ons delen. 
Daarnaast wijzen we ook nog op de tentoonstelling “RABO Photographic Portrait Prize”, die tot 11-02-2023 
van donderdags t/m zaterdags van 11.00 – 18.00 uur te bezoeken is in het Depot gebouw van Museum 
Boijmans van Beuningen in Rotterdam. 
 
14-01-2023: het zaterdagse foto-uitstapje is gepland naar “Art in Ice” naast het Kurhaus op de Boulevard in 
Scheveningen. De entree bedraagt € 10,= of met een groepsticket voor 5 personen € 40,=. 
 
18-01-2023: Foto van de Maand: met een vrij onderwerp als thema, hetgeen voor zich spreekt. Verder 
zullen we het programma doornemen en hebben we een persoonlijk doel? In hoeverre kunnen wij als club 
hier ondersteunend zijn?  
De winnende Maandfoto’s van februari t/m december 2022 inleveren voor de jurering.!!  
 
01-02-2023: we hebben Jan Ros bereid gevonden de jurering van de Foto van het Jaar 2022 op zich te 
nemen. De winnende foto’s van de ‘Foto van de Maand’ 2022 zullen gejureerd worden. 
 
15-02-2023: we houden onze Algemene Ledenvergadering en daarna is nog de Foto van de Maand met 
het thema ‘Drie’. Het spreekwoord luidt: Alle goede dingen bestaat uit drie, dus laat dit maar eens zien. 
 
01-03-2023: deze hele avond proberen we met meegebrachte spulletjes van iedereen iets moois ervan te 
maken. 
 
11-03-2023: Het zaterdagse uitstapje gaat naar het Museum Stoomdepot aan de Rolf Hartkoornweg 50, 
Rotterdam. Het Stoomdepot is zaterdags open van 10.00 tot 17.00 uur en de entreeprijs bedraagt € 3,=. 
 
15-03-2023: Foto van de Maand met het thema ‘Landschap’ waarbij we kunnen kiezen weidse 
polderlandschap, rivierenlandschap of een bergachtig landschap, maar geen stadslandschap. Verder zal 
door de creatieve commissie het minimalisme worden toegelicht (zie ook Foto van de Maand op 24-05-
2023). 
INLEVEREN van foto’s voor de wedstrijd ‘Grenzen’ van de Drechtstedenclubs 
 
12-04-2023: Foto van de maand met het thema ‘Stilleven’, dit spreekt voor zich, maar wie doet het eens 
anders dan de gebruikelijke bloemen of vruchten. 
 
26-04-2023: we gaan het ½ jaarthema ‘Structuren in zwart/wit’ bespreken aan de hand van digitale 
beelden. Hiervoor mogen meerdere foto’s per deelnemer worden meegebracht.  
Ook de foto’s van de zaterdagse uitstapjes worden digitaal getoond. 
Voor het huidige thema ‘Details’ mogen zowel details van architectuur, alsmede in de natuur of waarvan 
men details dan ook wil vastleggen worden genomen. 
 
10-05-2023: de werkavond is zodanig gepland om het bekende blauwe uurtje mee te nemen. De 
zonsondergang is 21:19 uur. De locatie waar we heen gaan zullen we nog bespreken. 
 
24-05-2023: het thema van de Foto van de Maand is ‘Minimalisme’, hierover werden we op 15 maart al 
nader geïnformeerd. Kijk ook op sites van fotografen die hiermee naam gemaakt hebben en geef er je 
eigen visie op. 
Tevens zullen we deze avond ook gebruiken om de resultaten van de avondfotografie digitaal te bekijken. 
 

 


