
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Voor leden    Door leden 

    Gratis voor de leden van Fotoclub Moerdijk 

 



 
 

 

 

Een initiatief van: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een serie kleinschalige workshops in 

de periode oktober 2020 – april 2021   



 
 

Voor leden - Door leden 

Onder deze naam wordt er in de periode van oktober 2020 tot maart 2021 

een serie kleinschalige workshops gegevens. Kleinschalig omdat ze… 

kleinschalig zijn. Zo klein dat sommige slechts met één deelnemer al 

doorgang kan vinden. 

Het gaat om het overbrengen van vaardigheden die een aantal leden van 

Fotoclub Moerdijk heeft. Die leden verzorgen voor andere leden kleine 

laagdrempelige workshops. 

Er zit voor iedereen wel wat bij. Of het nu gaat om het werken met speciale 

lenzen, landschapsfotografie, het snijden van passe-partouts of het maken 

van fotoboeken. En nog veel meer. 

Kijk maar in het overzicht, daar staan alle workshops in met een beschrijving. 

Voor leden van Fotoclub Moerdijk is de deelname gratis. Maar er gelden wel 

een paar regels: 

• Bij elke workshop staat wanneer de inschrijfdatum sluit. Dat is 

telkens ongeveer 2 weken voor de datum waarop de workshop 

plaatsvindt. In verband met het bespreken van accommodaties en 

verdere organisatie is die termijn van twee weken zeer strikt. 

• Ook staat bij elke workshop het minimum en het maximum aantal 

deelnemers. Bij sommige workshops is dat aantal zeer gering. Mocht 

er meer belangstelling zijn, dan wordt overwogen een tweede 

gelegenheid te organiseren. 

• In verband met het geringe aantal deelnemers, is het niet gewenst 

dat je je op het laatste moment afmeldt. (Overmacht daargelaten 

uiteraard.) 

Wacht niet met inschrijven, maar doe dat zo snel mogelijk. Dat maakt dat we 

de workshops goed kunnen voorbereiden. 

Meld je aan per e-mail: foto@kiwi123.nl   

of telefonisch: 0168 329434. 

Het bestuur wenst je alvast veel plezier bij 

deze nieuwe vorm van educatie. 

mailto:foto@kiwi123.nl


 
 

Overzicht van de workshops 

Pag.      Datum        Onderwerp                Gegeven door 

5 Zat. 24 okt.    FishEye lenzen  Ron A.B. 

6 Don.29 okt.    Intro Macrofotografie  Willem Engelhart 

7 Don. 5 nov.    Fotografische elementen Wim Aalbers 

8 Din. 10 nov.    Belichtingsdriehoek  Jaap Wagemakers 

9 Zat. 21 nov.    Macrofotografie in de natuur Ron A.B. 

10 Don. 26 nov.    AV presentatie maken Betty Bloos 

11 Don. 3 dec.    Passe-partout snijden  Wim Aalbers 

12 Zat. 12 dec.    Landschapsfotografie  Ruud Kristel 

13 11-16 jan.    Sterrensporen fotografie Gert Jan Geerts 

14 Don. 28 jan.    Albelli fotoboek maken Betty Bloos 

15 Don. 4 feb.    Bespreken van foto’s  Wim Aalbers 

16 Don. 11 febr.    Zwart wit foto’s  Nico Faassen 

17 Don. 25 febr.    Portretfotografie  Aletta Kloeg 

18 Din. 2 mrt.    Soft macro   Tineke van Persie 

19 Don. 4 mrt.    HDR in Lightroom  Ron A.B. 

20 Zat. 20 mrt.    TDI    Wim Aalbers 

21 Din. 30 mrt.    Avondfotografie  Joke van Rooijen 

22 Don. 3 apr.    Gebruik van analoge lenzen Ron A.B. 

23      PROCEDURE VOOR AANMELDEN  

 



 
 

Fotograferen met  

een fisheye lens 

Datum: 

Zaterdag  

24 oktober 2020 

Inschrijven vóór 

5 oktober 2020 

Locatie: 

Buiten 

Tijd: 

Wordt later 

bekendgemaakt 

 

Inhoud van de workshop: 

Een fisheye lens geeft een enorme typische vertekening die heel  nauwkeurig 

moet worden gebruikt om echt goed over te komen. Het is al gauw een trucje 

dus je moet echt leren zien waar en wanneer je deze lens gebruikt.  

Dan kan het wel heel ERG leuke effecten geven! 

Minimum aantal deelnemers:  1 

Maximum aantal deelnemers:  5 

Duur:     2 à 3 uur 

Mee te nemen door deelnemers:  camera met fisheye lens  

     (eventueel voorzetlens op mobiel) 

Camera’s, Canon en Olympus, met fisheye lens beschikbaar op aanvraag. 

De workshop wordt gegeven door: Ron A.B. 

 

Contactgegevens 

  Telefoon: 06293295550     E-mail:  ron57@yahoo.com 

  

mailto:ron57@yahoo.com


 
 

Basiskennis 

macrofotografie 

Datum: 

Donderdag  

29 oktober 2020 

Inschrijven vóór 

12 oktober 2020 

Locatie: 

Trefpunt Zevenbergen 

Aanvangstijd: 

19:30 

 

 

Inhoud van de workshop: 

De workshop is bedoeld voor beginnende macrofotografen: wat is 

macrofotografie, welke apparatuur heb je nodig, welke instellingen moet je 

op letten en welke locaties zijn geschikt. Na een beetje theorie ga je onder 

begeleiding macrofoto’s maken van objecten die je hebt meegenomen. 

Minimum aantal deelnemers:  4 

Maximum aantal deelnemers:  10 

Duur:     45 min. Theorie daarna 2 uur praktijk 

Mee te nemen door deelnemers:  camera en kleine objecten 

     waarvan foto’s worden gemaakt.  

     (Macro-objectief indien mogelijk) 

De workshop wordt gegeven door: Willem Engelhart  

 

Contactgegevens 

 Telefoon: 0630029565    E-mail: wengelhart@zonnet.nl  

  

mailto:wengelhart@zonnet.nl


 
 

Fotografische 

elementen 

Datum: 

Donderdag  

5 november 2020 

Inschrijven vóór 

19 oktober 2020 

Locatie: 

Trefpunt Zevenbergen 

Aanvangstijd: 

19:30 

 

 

Inhoud van de workshop: 

De ene foto ‘raakt’ je wel en de andere niet. Is dat alleen maar subjectief?  

Als je de gangbare fotografische elementen leert kennen, kun je beter 

bepalen waarom die verschillen er zijn. Deze workshop helpt je die elementen 

te herkennen (en toe te passen). 

Minimum aantal deelnemers:  3 

Maximum aantal deelnemers:  10 

Duur:     3 uur 

Mee te nemen door deelnemers:  Notitieblok en pen 

De workshop wordt gegeven door: Wim Aalbers  

Contactgegevens 

 Telefoon: 0625087028    E-mail: foto@kiwi123.nl     

mailto:foto@kiwi123.nl


 
 

Belichtings- 

driehoek 

Datum: 

Dinsdag  

10 november 2020 

Inschrijven vóór 

26 oktober 2020 

Locatie: 

Trefpunt Zevenbergen 

Aanvangstijd: 

19:30 

 

 

Inhoud van de workshop: 

Allemaal al bekend natuurlijk… Maar regelmatig twijfel je toch een beetje? In 

deze workshop wordt alles nog een keer duidelijk uitgelegd. 

Ook als je een beetje twijfelt, gewoon komen. Het is de bedoeling dat je niet 

meer op de automaat fotografeert. 

Minimum aantal deelnemers:  5 

Maximum aantal deelnemers:  8 

Duur:     2 uur  

Mee te nemen door deelnemers:  Camera 

De workshop wordt gegeven door: Jaap Wagemakers  

Contactgegevens 

 Telefoon: 0624382282    E-mail: wagem559@planet.nl     

mailto:wagem559@planet.nl


 
 

Macrofotografie  

in de natuur 

 

Datum: 

Zaterdag  

21 november 2020 

Inschrijven vóór 

2 november 2020 

Locatie: 

Buiten op afspraak 

Aanvangstijd: 

Op afspraak 

 

Inhoud van de workshop: 

Voor de beginnende macrofotograaf is het vaak alleen al een uitdaging om 

een leuk onderwerp te vinden. In deze workshop gaat het vooral om te leren 

kijken en mooie onderwerpen te zoeken (en te vinden). We gaan naar buiten 

en je zult verbaasd zijn wat we samen vinden. 

Minimum aantal deelnemers:  1 

Maximum aantal deelnemers:  5 

Duur:     2 à 3 uur 

Mee te nemen door deelnemers:  camera (eventueel met macrolens) 

    Tussenringen of telelens ook mogelijk 

De workshop wordt gegeven door: Ron A.B. 

Contactgegevens 

  Telefoon: 06293295550     E-mail:  ron57@yahoo.com   

mailto:ron57@yahoo.com


 
 

Een audiovisuele 

presentatie maken  

 

Datum: 

Donderdag  

26 november 2020 

Inschrijven vóór 

9 november 2020 

Locatie: 

Trefpunt 

Aanvangstijd: 

19:30  

 

Inhoud van de workshop: 

Wilt u uw foto’s graag eens aan meerdere mensen tegelijk laten zien? En 

vindt u het ook leuk om dat op een verrassende manier te doen? Dan is het 

maken van een AV presentatie heel geschikt. Er is dan wel een speciaal 

programma voor nodig maar daar kunt u dan ook alles mee. 

Minimum aantal deelnemers:  2 

Maximum aantal deelnemers:  6 

Duur:     3 uur 

Mee te nemen door deelnemers:  Pen en papier 

De workshop wordt gegeven door: Betty Bloos 

 

 

Contactgegevens 

Telefoon: 0165 - 321641     E-mail:  bloos004@planet.nl  

mailto:bloos004@planet.nl


 
 

 

Passe-partout snijden 

Datum: 

Donderdag  

3 december 2020 

Inschrijven vóór 

16 november 2020 

Locatie: 

Op afspraak 

Aanvangstijd: 

Op afspraak 

 

 

Inhoud van de workshop: 

Foto’s krijgen een extra dimensie als ze in een fraai passe-partout zijn gevat. 

Het snijden van zo’n passe-partout is niet moeilijk, maar je moet met een 

paar dingen rekening houden. Het is eenvoudig te leren en gemakkelijk toe te 

passen. (Kan behalve op bovenstaande datum, ook individueel op afspraak.) 

Minimum aantal deelnemers:  1 

Maximum aantal deelnemers:  3 

Duur:     1,5 uur 

Eventueel op afspraak individueel 

Mee te nemen door deelnemers:  Een paar foto’s om in te lijsten 

De workshop wordt gegeven door: Wim Aalbers  

 

 

Contactgegevens 

 Telefoon: 0625087028    E-mail: foto@kiwi123.nl     

mailto:foto@kiwi123.nl


 
 

Landschapsfotografie 

Datum: 

Zaterdag  

12 december 2020 

Inschrijven vóór 

26 november 2020 

Locatie: 

Trefpunt 

Aanvangstijd: 

9:00 uur 

 

 

 

Inhoud van de workshop: 

Bijna iedereen houdt wel van een mooi landschap. Dat landschappen een van 

de meest populaire genres in fotografie is, is daarom niet zo vreemd. Door de 

unieke combinatie van het weer en de diverse karakters van het landschap 

blijft landschapsfotografie een interessant onderwerp.  

Aan de orde komt: Camera instellingen voor landschapsfotografie, lenzen, 
accessoires, compositie, gebruik van filters en lange sluitertijden. 
 
Minimum aantal deelnemers:  3 
Maximum aantal deelnemers:  5 
Duur:     2 uur 
Mee te nemen door deelnemers:  Camera 

De workshop wordt gegeven door: Ruud Kristel  

 

Contactgegevens 

 Telefoon: 0654641497  E-mail: ruudkristel@t-mobilethuis.nl   

mailto:ruudkristel@t-mobilethuis.nl


 
 

Foto’s maken van 

sterrensporen 

 

Datum: 

11, 12, 13 of 16 januari 

2021 

Inschrijven vóór 

21 december 2020 

Locatie: 

Op afspraak 

Aanvangstijd: 

Op afspraak 

 

Inhoud van de workshop: 

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die een creatieve manier sterren wil 

fotograferen. Je leert hoe je camera moet instellen en hoe de foto’s moeten 

worden bewerkt. We zijn afhankelijk zijn van het weer. Schrijf je in en we 

spreken af wanneer het kan (hopelijk) op een van de bovenstaande data. 

Minimum aantal deelnemers:  3 

Maximum aantal deelnemers:  10 

Duur:     avond (daarna bewerken foto’s)  

Mee te nemen door deelnemers:  Camera, statief, draadontspanner of 

     afstandbediening  

De workshop wordt gegeven door: Gert Jan Geerts 

 

 

Contactgegevens 

 Telefoon: 0624664876    E-mail: gjgeerts75@gmail.com  



 
 

Fotoboek maken 

(Albelli)  

Datum: 

Donderdag  

28 januari 2021 

Inschrijven vóór 

11 januari 2021 

Locatie: 

Trefpunt 

Aanvangstijd: 

9:00  

 

 

Inhoud van de workshop: 

Wil je graag iets met je foto’s doen en je mooiste herinneringen goed 

bewaren? Dan is het maken van een fotoboek een goede optie. Altijd bij de 

hand en leuk om anderen te tonen. En met een beetje kennis ziet het er  

fantastisch uit. Je krijgt niets dan complimenten. 

Minimum aantal deelnemers:  4 

Maximum aantal deelnemers:  10 

Duur:     3 uur 

Mee te nemen door deelnemers:  Bij voorkeur laptop met voldoende 

    foto’s en het Albelli programma gedownload.  

    Alleen aantekeningen maken mag ook. 

De workshop wordt gegeven door: Betty Bloos 

 

Contactgegevens 

Telefoon: 0165 - 321641     E-mail:  bloos004@planet.nl  

mailto:bloos004@planet.nl


 
 

Foto’s bespreken 

Datum:  

Donderdag  

4 februari 2021 

Inschrijven vóór 

20 januari 2021 

Locatie: 

Trefpunt 

Aanvangstijd: 

19:30 

 

 

Inhoud van de workshop: 

Vaak komt een oordeel niet verder dan “mooie foto!”. Maar dat doet een foto 

tekort. Leer een foto analytisch te bekijken en kom tot een gewogen en 

gefundeerd oordeel. En, leuke bijvangst, je gaat er zelf beter van 

fotograferen…! 

Minimum aantal deelnemers:  5 

Maximum aantal deelnemers:  10 

Duur:     2,5 uur 

Mee te nemen door deelnemers:  Een paar foto’s (digitaal)  

De workshop wordt gegeven door: Wim Aalbers  

 

 

 

Contactgegevens 

 Telefoon: 0625087028    E-mail: foto@kiwi123.nl    

mailto:foto@kiwi123.nl


 
 

Zwart wit fotografie 

Datum:  

Donderdag  

11 februari 2021 

Inschrijven vóór 

20 januari 2021 

Locatie: 

Trefpunt 

Aanvangstijd: 

19:30 

 

 

Inhoud van de workshop: 

Je camera maakt kleurenfoto’s. Maak je daar zwart wit foto’s van geeft dat 

vaak wat ‘flauwe’ beelden. Dat kan pittiger door gebruik te maken van een 

fotobewerkingsprogramma. Maar hoe gaat dat dan? In dit seminar worden 

de trucjes getoond. 

Minimum aantal deelnemers:  3 

Maximum aantal deelnemers:  7 

Duur:     2 uur 

Mee te nemen door deelnemers:  Een paar digitale kleurenfoto’s 

     (op USB stick)  

 

De workshop wordt gegeven door: Nico Faassen  

 

Contactgegevens 

 Telefoon: 0168-472983  E-mail: nifa@ziggo.nl   

mailto:nifa@ziggo.nl


 
 

Portretfotografie 

Datum:  

Donderdag  

25 februari 2021 

Inschrijven vóór 

8 februari 2021 

Locatie: 

Trefpunt 

Aanvangstijd: 

19:30 

 

 

Inhoud van de workshop: 

Hoe maak je een mooie portret foto? Wat doet licht? Hoe zet je je model 

neer? Dit leer je allemaal in deze workshop. We beginnen met een 

PowerPoint presentatie. Daarna volgt een demonstratie waarbij je zelf ook 

aan de beurt komt om een bepaalde opdracht te uit te voeren.  

Minimum aantal deelnemers:  3 

Maximum aantal deelnemers:  5 

Duur:     2 uur 

Mee te nemen door deelnemers:  Camera 

Bij voldoende belangstelling krijg je een aantal opdrachten voor thuis en een 

extra avond waarin we de foto's gemaakt tijdens de eerste avond en de 

huiswerk foto's bespreken. (Foto’s afgedrukt meenemen). 

De workshop wordt gegeven door: Aletta Kloeg  

Contactgegevens 

 Telefoon: 06 44643261   E-mail: alettalock@hotmail.com    

mailto:alettalock@hotmail.com


 
 

Soft-macrofotografie,   

Datum: 

Dinsdag  

2 maart 2021 

Inschrijven vóór 

15 februari 2021 

Locatie: 

Trefpunt  

Aanvangstijd: 

19:30 

 

 

 

Inhoud van de workshop: 

Ontdek hoe je het beste een soft-macrofoto van bloemen kan maken. 

Gebruik bepaalde technieken, zoals high key of meervoudige belichting. 

Het wordt niet te technisch. Het gaat meer om het gevoel en hoe je moet 

kijken naar het onderwerp dat je wil fotograferen. 

Minimum aantal deelnemers:  4 

Maximum aantal deelnemers:  10 

Duur:     2 uur 

Mee te nemen door deelnemers:  Camera met macrolens of vintage 

    lenzen, statief en wat bloemen in een vaas.  

De workshop wordt gegeven door: Tineke van Persie 

 

 

 

Contactgegevens 

  Telefoon: 0646917016     E-mail: tvanpersie@hpvanpersie.nl 

  

mailto:tvanpersie@hpvanpersie.nl


 
 

HDR foto’s maken 

(met Photoshop of 

Lightroom) 

Datum: 

Donderdag  

4 maart 2021 

Inschrijven vóór 

15 februari 2021 

Locatie: 

Trefpunt 

Aanvangstijd: 

19:30 

 

Inhoud van de workshop: 

De camera kan niet hetzelfde zien als het menselijk ook en HDR is handig om 

dat te compenseren. Hoe voeg je dan die belichtingen samen in Photoshop of 

Lightroom om een zodanige manier dat het net echt lijkt? Op een goede HDR 

is niet te zien dat het een HDR foto is… 

Minimum aantal deelnemers:  2 

Maximum aantal deelnemers:  6 

Duur:     2 uur 

Mee te nemen door deelnemers:  Laptop met Photoshop, 

   RAW converter is ook noodzakelijk en/of lightroom, 

   liefst ook eigen RAW foto met 3 belichtingen  

De workshop wordt gegeven door: Ron A.B. 

 

Contactgegevens 

  Telefoon: 06293295550     E-mail:  ron57@yahoo.com 

mailto:ron57@yahoo.com


 
 

Tijd, diafragma, ISO 

Datum:  

Zaterdag  

20 maart 2021 

Inschrijven vóór 

1 maart 2021 

Locatie: 

Trefpunt 

Aanvangstijd: 

9:00 

 

 

Inhoud van de workshop: 

Je weet het allemaal al. Maar toch… Soms blijkt het niet zo’n automatisme te 

zijn als zou moeten. Deze presentatie zet alles nog eens begrijpelijk op een 

rijtje en we gaan het meteen in de praktijk uitproberen en de resultaten 

bespreken. 

Minimum aantal deelnemers:  3 

Maximum aantal deelnemers:  8 

Duur:   1 uur uitleg, 1,5 uur praktijk, 1 uur bespreken  

Mee te nemen door deelnemers:  Camera (digitaal)  

De workshop wordt gegeven door: Wim Aalbers  

 

 

Contactgegevens 

 Telefoon: 0625087028    E-mail: foto@kiwi123.nl    

mailto:foto@kiwi123.nl


 
 

Avondfotografie 

Datum: 

Dinsdag 30 maart 2021 

Inschrijven vóór 

15 maart 2021 

Locatie buiten op afspraak 

Aanvangstijd 19:30 

 

 

 

 

 

Inhoud van de workshop: 

Je gaat naar buiten en leert welke instellingen je het best kunt gebruiken en 

wat de beste technieken zijn om fraaie avondfoto’s te maken. 

Omdat we afhankelijk zijn van het weer, kan de datum in overleg eventueel 

worden gewijzigd. 

Minimum aantal deelnemers:  1 

Maximum aantal deelnemers:  3 

Duur:     2,5 uur  

Mee te nemen door deelnemers:  Camera, statief en zo mogelijk  

     afstandsbediening 

De workshop wordt gegeven door: Joke van Rooijen  

  

Contactgegevens 

 Telefoon: 0639119699    E-mail: jokevanrooijen@ziggo.nl 

mailto:jokevanrooijen@ziggo.nl


 
 

Gebruik van analoge 

lenzen 

 

Datum: 

zaterdag  

3 april 2021 

Inschrijven vóór 

21 maart 2021 

Locatie: 

Buiten op afspraak 

Aanvangstijd: 

Op afspraak 

 

Inhoud van de workshop: 

De leukste oude analoge lenzen hebben vooral typische lensfouten die 

kenmerkende effecten geven bij grote diafragma’s. Hoe laat je die maximaal 

tot hun recht komen en kun je deze lenzen inzetten om nog creatiever te 

fotograferen?  

Minimum aantal deelnemers:  1 

Maximum aantal deelnemers:  5 

Duur:     2 à 3 uur 

Mee te nemen door deelnemers:  Camera canon of M4/3 alleen  

  camera, bij ander merk adapter eigen merk naar M42 vatting 

De workshop wordt gegeven door: Ron A.B. 

 

Contactgegevens 

  Telefoon: 06293295550     E-mail:  ron57@yahoo.com  

mailto:ron57@yahoo.com


 
 

Informatie en aanmelden 

 

Je kunt voor nadere informatie rechtstreeks contact op te nemen met de 

persoon die de workshop verzorgt. Doe dat bij voorkeur per e-mail. 

Vooral voor de kleine workshops is het wellicht mogelijk een andere of een 

extra datum af te spreken. 

 

 

 

Maar…meld je wel in op het centrale meldpunt 

e-mail:  foto@kiwi123.nl  

Telefoon:  0168 329434 

Daar kun je ook terecht voor algemene informatie. 

 

  

mailto:foto@kiwi123.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Voor leden    Door leden 

    Gratis voor de leden van Fotoclub Moerdijk 

 


