
Clubbesturen en persoonlijke leden van Afdeling 
11,
 
Een bericht van de nieuw opgerichte groep 
Natuurfotografie door drie enthousiaste fotografen 
van drie verschillende fotoclubs. Hun verhaal 
hieronder spreekt voor zich.
Aarzel niet als je belangstelling hebt om contact 
op te nemen over dit prima initiatief.
 
Clubbesturen stellen jullie je leden op de hoogte?
 
Met vriendelijke groeten,
 
Annemieke Ebbink
Secretaris Afdeling 11
 
 
 
Beste leden van Afdeling Zuid-Holland Noord,
Naar aanleiding van de mail van 29 maart van André van Stijn (nationale 
Fotobond), waarin hij oproept om per afdeling van de bond tot de vorming van 
een groep Natuurfotografen te komen, hebben wij gedrieën ons aangemeld en 
de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of we iets van de grond kunnen 
trekken.
Onze namen staan hieronder en wij zijn een drietal redelijk ervaren 
natuurfotografen, die onze kennis en ervaring graag willen delen, maar ook 
graag naar een hoger plan willen tillen. Dat zoeken we ook bij jullie. Dus zijn 
we op zoek naar “gedreven natuur- en landschapsfotografen”, die het 
gemiddelde clubniveau willen overstijgen. Onderlinge kennisdeling staat 
voorop, daarnaast willen we ook kennis extern proberen te halen door 
sprekers van zowel de groep Camera Natura als externe sprekers te zoeken. 
Verder willen we middels thema’s en technieken proberen elkaar te 
stimuleren. Zo hebben we als groepje van drie onderling alvast afgesproken 
aan de slag te gaan met het thema “Lange sluitertijden in natuur- en 
landschapsfotografie”. We willen dan op 21 juli a.s. weer bij elkaar te komen 
en een aantal resultaten binnen dit thema onderling bespreken.
Een groep op Afdelingsniveau kan voor clubleden op die manier een brug 
slaan richting de landelijke groep Camera Natura, hetgeen ook opties biedt 



voor leden van laatstgenoemde groep ook op lokaal niveau mee te doen. We 
willen gaan opereren tussen “bondsniveau” en “clubniveau” d.m.v. 
kennisuitwisseling en evt. ook gezamenlijke uitstapjes. Financiering is een niet 
onbelangrijk aspect voor bepaalde activiteiten en we moeten gaan kijken hoe 
we dat kunnen afdekken.
Wij zijn nog zoekende naar een goede structuur om deze groep vorm te 
geven. Hulp is welkom, al zijn wij in eerste instantie bereid de kar met ons 
drieën te trekken.

Zijn er leden die willen aansluiten?
Wil je als fotograaf jezelf verbeteren op het gebied van Natuur- en 
landschapsfotografie, meld je dan aan! Graag reacties sturen 
naar: kees.ham@live.nl  
Met vriendelijke groet,
Rob IJsselstein – Alphoto (Alphen aan de Rijn)
Kees Ritter – Fotokring Leidschendam-Voorburg
Kees Ham – Fotoclub Daguerre (Leiderdorp)
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