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foto van de maand - juli 2018
Foto:   Lianne Peters
lid van:  FK Echt 
Thema:  Zwart-wit

Zwart wit fotografie geeft een unieke kijk 
op veel verschillende details. Door kleur 
te verwijderen accentueer je de verborgen 
details, vormen en textuur van je opname. 
Helaas wordt zwart wit fotografie nogal 
eens behandeld als het zwarte schaap van 
de fotografie, want waarom zou je jezelf 
beperken tot grijstinten wanneer je kunt 
beschikken over het totale kleurenspectrum?

In de realiteit kan een zwart wit foto juist 
vele malen mooier en aansprekender zijn 
dan een gelijkwaardige kleurenfoto. De 
kleuren kunnen soms juist afleiden van wat 
je eigenlijk wilt vertellen. Zwart wit fotografie 
hoeft niet heel erg ingewikkeld te zijn.

De vormgeving is bij zwart wit fotografie 
super belangrijk! Dus wanneer je gaat 
fotograferen probeer het beeld dan ook 
eens te zien in zwart wit. Sommige camera’s 
kunnen dit al direct weergeven in de voorkeuze instellingen en op het LCD scherm. Kijk 
dan vooral naar de vormen van objecten, en probeer hiermee een krachtige compositie te 
maken.

Een voorbeeldje: je fotografeert een licht onderwerp tegen een donkere achtergrond. Naast 
contrast is het toevoegen van diepte te doen door verschillende tinten en schaduwen toe te 
voegen in de foto. Uiteraard moeten deze wel aanwezig zijn in de opnamen.

Veel patronen en vooral subtiele patronen blijven vaak onopgemerkt in een kleuren foto juist 
omdat de kleur je aandacht kan afleiden van deze subtiele patronen. Zwart wit fotografie 
geeft je een prima gelegenheid om deze patronen juist te benadrukken. Dit komt omdat 
zwart wit fotografie alle aandacht heeft voor deze vormen en patronen die anders minder 
goed zichtbaar zijn.

Net als met patronen kan de textuur ook gemakkelijk ondervertegenwoordigd zijn in een 
kleuren foto. Wanneer je een kleuren foto ziet zullen je hersenen automatisch beginnen on 
elementen in de foto te identificeren en te labelen, wat betekend dat we vaak niet echt de 
foto zien. We zien de interpretatie die onze hersenen aan de foto geven.

Een zwart wit foto valt of staat met een goede belichting ! Belichting heeft namelijk invloed 
op alle bovenstaande elementen, vorm, contrast, patronen en textuur.
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album met de foto’s van de maand vanaf 2015

Zorg voor een goede opstelling, belichten van opzij kan vaak resulteren in dramatische 
zwart wit foto’s. Het accentueert de randen van vormen en benadrukt het contrast tussen 
het lichtere gedeelte en het donkere gedeelte. De schaduwen kunnen bijdragen aan de 
patronen en de textuur, wat uiteindelijk resulteert in een algehele aansprekende foto.

En wederom ontving ik een zeer aansprekende foto vanuit fotokring Echt, die voor de 
tweede keer op rij de foto van de maand in hun gelederen hebben, ditmaal is het een hele 
sublieme zwart wit foto van Lianne Peters.

Grandioos in beeld gezet door het gebruik van de subtiele elementen, die deze fraaie foto zo 
magnifiek kenmerkt, en om dan vanuit de wazige fraaie onscherpte in het onderste gedeelte 
van de foto, zo opzienbarend over te gaan in het toetje van deze schitterende prent, in het 
bovenste gedeelte met de in het oog springende vlinder op de sierlijke bloemknoppen.

Proficiat Lianne met deze aansprekende foto. 

De volgende foto van de maand, heeft als thema: Zomer.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 26 augustus 
2018
Stuur je foto in via onderstaand e-mail-adres en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. 
Gaarne in het gewenste jpeg formaat insturen (1120 pixels langste zijde).
Vermeld even het thema van de foto van de maand in je email en je bondsnummer plus 
naam van je fotoclub
Bedankt alvast en tot de volgende foto van de maand.

Jean Pierre Cremers
Redacteur ‘Foto van de maand’
redactie@fotobondlimburg.nl

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/FvdM2018-07%20juli/index.html
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Mag je van evenementen en bijeenkomsten nog foto’s of video’s maken en die publiceren 
op een website, in een clubblad of via sociale media? Die vraag wordt ons veelvuldig 
gesteld, bijvoorbeeld door (sport)verenigingen en organisatoren van bedrijfsbijeenkomsten.
Als op een foto of video iemand herkenbaar in beeld is, moet er toestemming zijn 
om te publiceren. Je kunt in de algemene voorwaarden van het evenement een 
toestemmingsbepaling opnemen. Daarin geef je aan dat deelnemers akkoord gaan met het 
maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. 
Aan deelnemers moeten die algemene voorwaarden bij inschrijving bekend zijn gemaakt.
Organiseer je een bijeenkomst of evenement zonder inschrijving? Maak dan bij de ingang 
duidelijk dat er foto’s of video’s gemaakt kunnen worden, neem dit op in het huisreglement 
van de bijeenkomst en laat eventuele sprekers starten met de mededeling dat er 
beeldopnamen gemaakt kunnen worden. Als iemand bezwaar heeft, moet hij of zij dat 
melden bij de organisatie. Met dat bezwaar moet je dan rekening houden.
Voor fotograferen of filmen van personen jonger dan 16 jaar is expliciete toestemming 
nodig van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Toestemming van het kind is dus 
niet voldoende. (Sport)verenigingen kunnen (moeten) deze toestemming opnemen in de 
lidmaatschapsvoorwaarden. Dan is het voor nieuwe leden/aanmeldingen gelijk geregeld. 
Als dat niet is gebeurd of bij individuele situaties, is het alsnog nodig toestemming te vragen 
aan de ouder/verzorger. Dat kan door het sturen van een e-mail met de vraag of de foto/
video gepubliceerd mag worden. Alleen als geantwoord wordt met een akkoord, mag je 
publiceren.

Deze nieuwe wet is gewoon erg lastig als het gaat om foto’s en video’s. Probeer daarom 
zo veel mogelijk manieren te verzinnen om toestemming te krijgen. Bij aanmelding, bij de 
contributienota maar ook gewoon per email. Het is niet mogelijk om alle toestemming van 
iedereen in 1 x keer te krijgen dus verdeel het in tijd en bewaar de antwoorden.

Bron:

Stichting AVG voor Verenigingen
De Stichting AVG voor verenigingen is ontstaan als samenwerkingsverband van verenigingsspecialisten en 
juristen, gesteund door enkele verenigingen. 
Aanleiding was de komst van nieuwe privacyregels, neergelegd in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

zie voor meer informatie o.a. de kennisbank AVG

Foto’s van bijeenkomsten: mag dat?

https://avgverenigingen.nl/kennisbank/
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limburg foto 2018 komt er aan !
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exposities en lezingen

Vooraankondigingen van exposities van bij de foto-bond afdeling Limburg aangesloten verenigingen
Voor een betere spreiding en vooral om gelijktijdige openingen van clubexposities te 
voorkomen, verzoeken wij besturen van fotoclubs, die een expositie gepland hebben, om 
alvast datum en tijdstip kenbaar te maken.·Zo kunnen we wellicht voorkomen, dat er op 
hetzelfde tijdstip exposities geopend worden.·Het zijn toch gebeurtenissen, waar iedereen 
graag bij wil zijn en waar de betrokken clubs enorm veel tijd en energie in gestoken hebben.
U kunt de gegevens doormailen naar:  info@fotobondlimburg.nl
 
Voor meer en actuele informatie (o.a. data, openingstijden en adres) klik hieronder op de betreffende 
link.
 

september

- maandag 10 t/m vrijdag 14 september 2018
Inleveren foto's Limburg Foto 2018 bij Huis van de Kunsten Roermond.

- vrijdagavond 28 september
Opening Expositie & Uitslag wedstrijd Limburg Foto 2018.

- 28 september t/m 24 oktober
Expositie Limburg Foto 2018 in Kunstencentrum Venlo.

oktober

- vrijdagavond 26 oktober
Opening Expositie & Lezing Limburg Foto 2018 in De Domijnen Sittard.

- 26 oktober t/m 11 november
Expositie Limburg Foto 2018 in de Domijnen Sittard.

november

- 9-10-11 november 2018 
Het weekend van het 40 jarig jubileum van Fotogroep F8 uit Roerdalen.
Zij zullen dit jubileum vieren met met o.a. een grote fotoexpositie.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
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