
Programma fotowerkgroep 2021 
 
Eindelijk kunnen we als fotogroep IVN Roermond weer bij elkaar komen. Optimistisch als we zijn 
hebben we voor de rest van dit kalenderjaar alvast enkele data vastgelegd. Zoals jullie zullen zien 
ongeveer om de vier weken in plaats van zes, maar we hebben dan ook heel wat in te halen! 
 
Het motto is: Wie kan komt. In principe komen we tussen 9.45u en 10.00u bij elkaar op de 
afgesproken plek en fotograferen we tot 12.00u. Als het kan sluiten we af met een kopje koffie e.d. 
en praten dan even na.  
 
We willen ons meer bekwamen met de techniek van het fotograferen. In de loop van het jaar kunnen 
o.a.  de volgende fotografische onderwerpen aan bod komen; sluitertijd en belichting, diafragma, 
compositie (ritme, vlak, symmetrie), witbalans en isogevoeligheid, dieptescherpte, scherpstelling en 
scherptepunt, kadreren, camerastandpunt (ooghoogte, vogel- en kikkerperspectief). 
 
Ruim voor de fotosessies ontvang je van de fotowerkgroep info over plaats van samenkomst en 
fotografisch onderwerp waar aandacht aan wordt geschonken. De keuze van de lokatie hangt hier 
mede van af.  
 
 
Data fotosessies: 
 
zaterdag 3 juli 
Onze eerste fotosessie op zaterdag 3 juli staat in het teken van hernieuwde kennismaking. Nog geen 
technisch onderwerp, maar gewoon weer eens heerlijk samen fotograferen. De locatie en plek van 
samenkomst staat nog niet vast. Ideeën horen we graag. 
 
zondag 1 augustus 
Plaats van samenkomst: Parkeerplaats in de Doort (kruising Doorderweg-Lange Akkersweg-Bosweg) 
Tijd: Samenkomst tussen 9.45u en 10.00u  
Einde rond 12.00u 
 
We gaan vanmorgen proberen de boomkikker voor de lens te krijgen. Het thema is macrofotografie. 
De boomkikker houdt van een zonnetje. Als de zon het laat afweten zijn er voldoende mogelijkheden 
om aan de slag te gaan met macrofotografie. 
 
Als gevolg van de wateroverlast in Zuid-Limburg kan het gebied moeilijk of zelfs onbegaanbaar zijn. 
Het kan nodig zijn dat er voor een andere locatie moet worden gekozen. Hou daarom de mail in de 
gaten. 
 
Ter voorbereiding kun je enige theorie vinden op: 
www.photofacts.nl  - 10 tips voor macrofotografie 
www.zoomacademy.nl  - macrofotografie voor beginners 
 
 
zaterdag 4 september 
Let op: Deze keer komen we om 9.00u bij elkaar! 
We bezoeken het gebied ten Noord-Westen van de Napoleonsbaan 
 
Plaats van samenkomst: Defensieweg, Beegden. Hierbij de link naar de parkeerplaats: 
https://goo.gl/maps/ebnHkd3f3aZGzpX87 

www.photofacts.nl%20%20
http://www.zoomacademy.nl/
https://goo.gl/maps/ebnHkd3f3aZGzpX87


 
Tijd: Samenkomst tussen 8.45u en 9.00u  
Einde rond 11.00u 
 
We gaan vanmorgen proberen de bloeiende heide voor de lens te krijgen. Het thema is compositie. 
De fotosessie gaat altijd door. Aanmelden hoeft niet, maar is wel handig en kan ook via de app. 
Ter voorbereiding twee tutorials: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1inwwypne3A 
https://www.johanvanderwielen.nl/landschapsfotografie-op-paarse-heide-tv-gelderland/ 
 
Helaas zijn Ruud ,Yves en Paul er niet bij. Eric, Maurice en Peter zullen jullie ondersteunen. 
 
 
zondag 3 oktober 
Let op: Deze keer komen we om 9.00u bij elkaar! 
We bezoeken het gebied rond Sarsven en de Banen 
Plaats van samenkomst: Parkeerplaats IJsboerderij Gommers, Eind 40, Nederweert-Eind 
Tijd: Samenkomst tussen 8.45u en 9.00u  
Einde rond 11.00u 
 
We gaan proberen het mooie van dit gebied vast te leggen. We kiezen ervoor om nogmaals te kiezen 
voor het thema compositie/landschapsfotografie. Ochtendlicht geeft mooi licht op het landschap, 
daarom gaan we ook deze keer vroeg op pad.  
Trekvogels maken ook gebruik van dit waterrijk gebied. Hopelijk ontmoeten we de lepelaar, die hier 
is gesignaleerd. 
 
De fotosessie gaat altijd door. Aanmelden hoeft niet, maar is wel handig en kan ook via de app. 
 
Ter voorbereiding twee tutorials: 
https://www.youtube.com/watch?v=1inwwypne3A 
https://www.johanvanderwielen.nl/landschapsfotografie-op-paarse-heide-tv-gelderland/ 
 
 
zaterdag 6 november 
 
zondag 19 december 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Paul Monod de Froideville 
fotowerkgroep@IVNRoermond.nl 
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