
Programma januari 2023 tot juni 2023  

03 januari 2023  Nieuwjaarsreceptie.  
   Een ieder clublid presenteert  zijn favoriete foto’s op A3 formaat    
   afgedrukt, de foto dient in het jaar 2022 gemaakt te zijn.  
   Het is niet verplicht dat het een opname is die je dit jaar als eens    
   gepresenteerd hebt. De door jou gepresenteerde foto’s van deze avond   
   gaat bepalen of je de fotograaf van het jaar wordt. Dus een extra    
   uitdaging om je mooiste foto’s van dit jaar deze avond te presenteren.  
   Voor de Pauze presenteren we de foto’s na de pauze gaan we met  
   elkaar de foto’s beoordelen. Iedereen krijgt twee stembiljetten, je geeft je   
   stem aan de hele reeks van foto’s van 2 fotografen.                               
   Maximaal 5 foto’s per fotograaf. 

10 januari 2023   Foto van de maand 
     Ben je in de Top 3 van de avond terecht gekomen dan dien je het   
    digitale bestand uiterlijk de donderdag na de clubavond naar de   

   webmaster te sturen.   

 17 januari 2023  Jaarvergadering 

24 januari 2023  Digi van de maand 
     Digitale bestanden worden via wetransfer toegestuurd naar   

   foto.maasstad@gmail.com   
    Bestanden dienen zondagavond voor 18.00 uur binnen te zijn.  

31 januari 2023 Keuze Bondsfotowedstrijd. 
   Ieder clublid stuurt drie digitale bestanden in.  
   We gaan vanavond de digitale bestanden bespreken.   
   Rini zet in elke foto een nummer en maakt hiervoor weer een google   
   fotoalbum en stuurt jullie de volgende dag hiervan de link. Vervolgens stellen 
   jullie je eigen TOP 10 samen en mailt deze door naar     
   foto.maasstad@gmail.com. Rini en Theo verzamelen deze en kijken welke  
   foto de meeste punten heeft gehaald. De eerste 10 worden ingestuurd voor   
   Bondsfotowedstrijd. De digitale bestanden dienen uiterlijk 28 februari binnen  
   te zijn bij de fotobond. De afdrukken moeten uiterlijk 15 maart verstuurd zijn. 
   Mogelijk krijg je naar aanleiding van de digitale bespreking nog wat tips van  
   je mede clubleden om je foto te versterken. Deze kan je dan eventueel nog  
   uitvoeren voordat je de foto laat afdrukken. De bespreking is op 23 april in  
   Zutphen. 

07 februari 2023  Foto van de maand 
      Ben je in de Top 3 van de avond terecht gekomen dan dien je het   
              digitale bestand uiterlijk de donderdag na de clubavond naar de   

           webmaster te sturen.   



 14 februari 2023 In de Picture “ blik op klimaat veranderen en dubbelbeeld “ 
   We gaan gebruik maken van de opdrachten van in the picture van de fotobond.  
   Op 25 februari "  "blik op klimaatverandering" of 4 maart”dubbelbeeld". 
   We bespreken de uitkomsten op de club met eventuele tips of    
   verbeterpunten. De fotograaf beslist zelf of hij de foto daadwerkelijk instuurt. 

21 februari 2023  Digi van de maand 
      Digitale bestanden worden via wetransfer toegestuurd naar   

    foto.maasstad@gmail.com   
               Bestanden dienen zondagavond voor 18.00 uur binnen te zijn.  

28 februari 2023 Tabletop avond. Het onderwerp is vrij. 
   Kijk voor inspiratie een op Pinterest en zoek onder naam tabletop. 

07 maart 2023   Foto van de maand 
  Ben je in de Top 3 van de avond terecht gekomen dan dien je het   
  digitale bestand uiterlijk de donderdag na de clubavond naar de   

 webmaster te sturen.   

14 maart 2023  We gaan de resultaten va de tabletop avond bekijken 
   Digitale bestanden worden via wetransfer toegestuurd naar   

    foto.maasstad@gmail.com   
                 Bestanden dienen zondagavond voor 18.00 uur binnen te zijn.   
   Maximaal 5 bestanden de eerste 3 bespreken we. 

21 maart 2023   Digi van de maandag 
  Digitale bestanden worden via wetransfer toegestuurd naar   

 foto.maasstad@gmail.com   
  Bestanden dienen zondagavond voor 18.00 uur binnen te zijn.  

28 maart 2023  Maak een stilleven met als onderwerk groenten. 
   Maak verschillende variaties, maximaal afbeeldingen.                                                
   Maximaal 5 bestanden de eerst 3 bespreken we.                                   
   Digitale bestanden worden via wetransfer toegestuurd naar   

 foto.maasstad@gmail.com   
 Bestanden dienen zondagavond voor 18.00 uur binnen te zijn.  

04 april 2023    Foto van de maand 
 Ben je in de Top 3 van de avond terecht gekomen dan dien je het   

  digitale bestand uiterlijk de donderdag na de clubavond naar de   
 webmaster te sturen.   



 11 april 2023  Sequentie (serie foto’s opeenvolgende).  
   Bij sequence-fotografie wordt een serie foto’s van een actie gecombineerd tot  
   één foto. Het is een combinatie van fotograferen en Photoshoppen. Het doel  
   van de fotograaf is om een beweging van een persoon, ding of dier te laten  
   zien. Vervolgens maak je van de beweging één Photoshop-afbeelding. 
   Google maar eens op sequentie fotografie voor inspiratie en uitleg. 

18 april 2023   Competitie Leigh on Sea.  

25 april 2023    Digi van de maandag 
  Digitale bestanden worden via wetransfer toegestuurd naar   

 foto.maasstad@gmail.com   
  Bestanden dienen zondagavond voor 18.00 uur binnen te zijn.  

 02 mei 2023     Foto van de maand 
 Ben je in de Top 3 van de avond terecht gekomen dan dien je het   

  digitale bestand uiterlijk de donderdag na de clubavond naar de   
 webmaster te sturen.   

09 mei 2023      Buitenavond.                                                                                                            
   We gaan vanavond kijken of we bij de Esch op het voormalige    
   drinkwaterleidingterrein fotograferen. Aanvang 19.30 uur. 

16 mei 2023      Digi van de maandag 
  Digitale bestanden worden via wetransfer toegestuurd naar   

 foto.maasstad@gmail.com   
  Bestanden dienen zondagavond voor 18.00 uur binnen te zijn.  

23 mei 2023   We gaan de resultaten van de buitenavond bekijken.  
  Digitale bestanden worden via wetransfer toegestuurd naar   

 foto.maasstad@gmail.com   
  Bestanden dienen zondagavond voor 18.00 uur binnen te zijn.  

   Maximaal 6 bestanden de eerste drie bespreken we. 

30  mei 2023  Tafeltjes avond. “ Iets van vroeger”                                                                
   Laatste club avond voor de zomerstop.                                                                 
   De omschrijving is ruim. Het gaat om een beeld van “Iets van vroeger”.   
   Hoe vroeg vroeger is, dat laten we aan jou zelf over. Het kan gaan om iets  
   wat gaat over vroeger uit je eigen leven, maar het kan ook gaan om vroeger  
   van heel lang geleden. Probeer de sfeer en het beeld zo te maken dat wel  
   duidelijk is dat het over “vroeger” gaat. Het kan gaan om een sfeerbeeld,   
   voorwerpen van vroeger of waar je creativiteit je ook maar heen leidt. Het   
   mag alleen niet een foto zijn die je al hebt. De foto moet dus vers zijn! 

We bespreken de foto’s deze keer niet op de bok maar gezellig aan 
tafel. Afdruk formaat A4 maximaal 3 foto’s

7 juni t/m 2 september  Zomerstop 



03 september 2023  Clubtocht  

06 september 2023 Vakantiefoto’s                                                                                                               
   We delen onze vakantie ervaringen door bij te kletsen en het                                 
   bekijken van onze vakantiebeelden.                                                                                    
   Dit mogen foto’s zijn of digitale bestanden (op usb stick).                          
   Maximaal 10 foto’s  

12 september 2023  We gaan de beelden van de clubtocht bekijken.                                          
                         Maximaal 10 foto’s de eerste 3 bespreken we.  

                       Digitale bestanden worden via wetransfer toegestuurd naar   
 foto.maasstad@gmail.com   

          Bestanden dienen zondagavond voor 18.00 uur binnen te zijn.  

19 September 2023  Foto van de maand                                                                                                    
   Ben je in de Top 3 van de avond terecht gekomen dan dien je het     
   digitale bestand uiterlijk de donderdag na de clubavond naar de              
   webmaster te sturen.  


