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’23 vol inspiratie 
2023. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Mooi is dat, ieder jaar wordt dat wel weer gezegd, iedere 

dag geeft nieuwe kansen. Om te ontdekken wat je allemaal kunt doen. Zo ook als we bezig zijn met 

onze fotobeelden. Altijd nieuwe kansen. Je moet ze wel benutten. Soms een plan maken. Soms het  

geluk mee hebben. ‘Fotobeelden zijn spiegels van de ziel’, klinkt natuurlijk best heftig. Want ‘zomaar’  

een foto maken, daar geloof ik niet in. 

Er is altijd een doel. Al is het alleen maar om wat je ziet vast te leggen. Kijk in je fotoarchief, wat ben je 

gelukkig dat je die beelden hebt. Ook al heb je er veel, misschien wel heel, heel veel. Maar wat is een 

groot archief een rijkdom! Wat zijn die fotobeelden stukjes van jezelf. We schrijven ‘23’, maar voor 

geen goud zou je al die beelden uit al die andere jaren willen missen. En het mooie is dat je als foto-

clublid maar wat blij bent met al die foto’s. Waar je nog zoveel mee kunt doen. Een heel mooi nieuw 

jaar toegewenst, laat je kansen niet liggen. Kies voor inspiratie! Foto’s, kunnen we zonder? 

                                                                                                                                        Wim Geerts,  bmk  
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• Ga voor onze uitdaging! 
• Voor onze mooiste foto’s voor de Bondsfotowestrijd. 

• Dus ook van jou! Laat je foto’s zien! Pagina 2.  
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Voorstel: op een zaterdag met de club ergens naar toe gaan om te fotograferen b.v. Utrecht - Spoorwegmuseum o.i.d. 

                

     

‘Programma onder voorbehoud’, mochten er wijzigingen zijn wordt dat altijd direct per e-mail en via Fotonieuws bekend gemaakt. 

  

CLUB-

AVOND 

DONDER-

DAG   

5 JANUARI  

2023 

 
 

• NIEUWJAARSBIJEENKOMST  

• Met o.a. de beste wensen verbeeld in jouw foto. 

In een fotoclub kun je elkaar niet beter een voorspoedig 2023 wensen dan met een  

zeggingsvolle foto, een foto die dat eigenlijk al zonder woorden uitstraalt. Dat mag via de beamer  

(op USB-stickje) of met een geprinte foto ‘op de plank’. Een mooi begin. Succes met het maken of 

opzoeken van die foto! 
 

• Natuurlijk is er ook weer onze schaal met oliebollen. 

 

• Resultaten tonen van de Kortlopende Opdracht:  ‘Spiegel’  (van 20 okt.) 

 

• Heb je al wat gezocht naar foto’s die eventueel in aanmerking komen voor de selectie  

            Bondsfotowedstrijd? Neem ze mee, we zijn benieuwd! (zie ook het verhaal over de Bondsfotowedstrijd 

            elders in dit Fotonieuws --- zie ook activiteiten 19 januari  en 16februari !! 
 

 
 

CLUB-

AVOND 

DONDER-

DAG   

19 JANUARI  

2023 

 

Een avond vol met ons fotowerk! 
 

• We nemen allemaal (op USB-stickje) een foto mee die je besproken  

   wilt hebben. (Er is geen speciaal thema/onderwerp hiervoor, vrije keuze) 

 

- Foto’s bekijken en bespreken voor de Bondsfotowedstrijd.  

- Foto’s op usb-stick meenemen! Maximaal 4 foto’s per clublid. 
        Samen een digitale preselectie maken, met een maximum van 4 foto’s per  

        clublid !!  Minder kan/mag ook.  
Let op: Op clubavond 16 febr. leg je max. 2 foto’s in p-p. op tafel. Uit de preselectie van vanavond.  
Leg je op 16 febr. een andere, eigen, keuze op tafel, die vrijheid heb je. Maar dat moeten ook toppers zijn !! 

 

      BondsFotoWedstrijd 2023 /// Digitaal inleveren 1 febr.- 1 mrt / Fotoprints opsturen 1 mrt-15 mrt ///   Bespreking 23 april Zutphen                                                  

 

2 februari /  Etentje met de club  (organisatie Roely) 

 

16 februari /   • Jaarvergadering   

• Definitieve selectie van de 10 geprinte foto’s in 
passe-partout Bondsfotowedstrijd. Meenemen: 
per clublid maximaal 2 foto’s in pp 40x50 cm.   

• Samen selecteren. Gaan dan verstuurd worden. 

2 maart /    Opening ‘Grand Salon de la Photo’ in het 

                         Kulturhus. Organisatie Fotoclub AFV Epe. 
 

16 maart /   Presentatie ‘Langlopende opdracht’ /  

                         Onderwerp ‘HUMOR 2.0’ / wie wint de  
                         Clubtrofee ‘22-’23 ? 

6 april /  De ‘Doe-Avond’ van 8 december heeft ze-

ker fijne resultaten opgeleverd. Meenemen en bekijken  

(op USB of print). Laat ons nog weer een keer meegenieten.  

 Foto’s puur, foto’s bewerkt, kleur, zwart-wit….. Verras ons!  
 

Presentatie Kortlopende Opdracht.  

20 april /    Buiten fotograferen (op locatie) met de club.  

                   (Ideeën?) 

 

 

11 mei /   Laatste clubavond ’22-‘23 

     Presentatie Ketting foto 
     Foto’s presenteren en bekijken van het  

     buiten fotograferen van 20 april. 

Op de (meeste) clubavonden:  
 

Altijd gelegenheid voor vragen stellen en problemen 

oplossen. Doen !!  Neem mee op usb of print.  
 

“Fotoclub: elkaar inspireren en samen verder komen!” 
 

http://www.afv-epe.nl/
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De jaarlijkse Bondsfotowed-

strijd is een uitdaging. Het is 

een clubwedstrijd, d.w.z. dat je 

als club meedoet. Per club moet je 

dan 10 geprinte foto’s insturen.         

Max. 2 foto’s per lid, elk in een passe-

partout van 40x50 cm. ONS VOORSTEL IS 

KLEUR PASSE-PARTOUT: LICHT /WARM-WIT. 

Fotoformaat is eigen keuze. Na gezamen-

lijke selectie versturen we onze inzen-

ding.                                                  

Via www.fotobond.nl is hierover van alles 

te vinden.  
Uiterste datum inzending is : de 10 digitale be-
standen – voor 1 mrt  / de 10 foto’s in p-p. voor 
15 mrt. 

Natuurlijk willen we samen als club proberen zo hoog mogelijk 
te eindigen. Dat kan alleen als onze foto’s ‘goed’ zijn. Foto’s 

met een ‘wauw’. De lezing van Diana Bokje van 17 november 
ging daar ook over! Daarom is het goed dat we op de club-
avonden onze foto’s, die je hiervoor wilt laten meedingen, la-
ten zien. Gaan we doen! 

Leg de lat voor jezelf zo hoog mogelijk. Ga aan de gang, maak 
nieuwe foto’s en zoek in je archief. Foto’s met dat ‘wauw’. Zet 
ze in een mapje, op een stickje, neem ze mee naar de club-

avond.  
 

VERNIEUWEND… je hoort vaak dat juryleden daarnaar op 
zoek zijn. Maar wat is dan ‘vernieuwend’ ?                      

Kijk eens op de site van de Fotobond naar foto’s van wedstrij-
den, wat daarin hoog gescoord heeft. Analyseer zo’n foto, 

waarom is die nou de beste? Maar ga nooit ‘na-apen’, ge-
doemd tot mislukken. Ga voor: ‘kan ik dat beter, anders’?   
 

Misschien een goed idee om eens mee te doen en in te sturen 
naar ‘Beste Foto van de Maand’ die onze Afdeling Transijssel 
iedere maand organiseert. Kost niks. Zeker uitdagend! Kijk op 

de site www.transijssel.nl Ook via www.fotobond.nl kom je 
daar. Klik op afdelingen en dan op Transijssel.  
 

 

 
Deze foto van 

© Joost Wensveen,  

lid  van de Leidse AFV, 

was de beste foto van 

de Bondsfotowedstrijd 

2022. 
 
▪ Dat komt niet zomaar, 

dat komt door wat deze 

foto laat zien, door het 

verhaal in deze foto. 

▪ Bedacht en/of gezien 

door de maker.  

▪ En… door de clubleden 

die deze foto als 1 van de 

10 selecteerde. 

  

 

Probeer eens mee te denken met deze foto. Zoek de zeggingskracht van dit fotobeeld. Kun jij uitleggen waarom? Wat 

deze foto doet uitspringen bij het jureren? Geef dat proces tussen je oren, als je zelf bezig bent, alle kans! Kritisch zijn. 

Durven zeggen dat er in jouw foto nog iets niet goed is en waarom? Wat moet er dan anders? Die uitdaging heeft 

Joost Wensveen begrepen. Natuurlijk mag je ook geluk hebben. Maar bedenk: je kunt het ook ‘afdwingen’ door dat-

gene te doen wat zorgt voor ‘het hoog leggen van de lat’.  Wat een uitdaging en wat een voldoening geeft dat als je zo 

bezig bent!  

 

Weet je wat zo mooi is… jij maakt jouw foto !  

http://www.afv-epe.nl/
http://www.fotobond.nl/
http://www.transijssel.nl/
http://www.fotobond.nl/
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Foto’s Wim Geerts  bmk 

 

            2023 beginnen met de kleuren van 2022… 
De herfst ligt achter ons. Wat waren er een kleuren. Veel foto’s zijn gemaakt, van macro tot panorama. 
Fotobeelden vragen soms om een bewerking ‘tot het gaatje’. Zoals deze eikenbladeren met hun intense 

tinten. De hele herfstpallet ligt daar uitbundig in het bos uitgestrooid. Herfst, een inspiratiebron voor 
kunstenaars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuren en mode: onlosmakelijk verbonden. Zo vaak geïnspireerd door de 
natuur. Al googelend op het internet zien we wat deze winter, en afgelo-
pen herfst, qua kleuren ‘in de mode is’: 

‘DE MODEKLEUREN HERFST-WINTER 2022-
2023 VOLGENS PANTONE ’                       OP-

VALLEND AAN DE MODEKLEUREN VOOR DEZE HERFST-

WINTER IS DAT ZE BIJZONDER KLEURRIJK ZIJN. EN KLEU-

REN BEÏNVLOEDEN MEER DAN ALLEEN ‘MODE’.  

 

Pantone biedt een universele kleurentaal voor 

ontwerpers, merken en fabrikanten. Hun sys-

teem maakt kleurbepalingen in elke fase van een 

ontwerp mogelijk. Veel ontwerpers en produ-

centen wereldwijd gebruiken Pantone pro-

ducten om kleuren te definiëren. Op je pc kom 

je de naam Pantone-kleuren ook tegen. Bij fotowedstrijden lees je dat de foto’s 

in RGB of sRGB kleuren moeten zijn. Pantone is de kleurentaal die veel in de 

grafische wereld gebruikt wordt. Ga maar eens googelen. 

 

De wereld van kleuren, je kunt er niet omheen.  
Alles begint met om je heen te kijken. 

Beide foto’s zijn daar een voorbeeld van.  
Jouw creativiteit doet de rest! 

 

En… vergeet ook niet die tijdloze zwart-wit beelden! 

 
                                            

                                            Van DRIESJE VOS kregen we een mooie fotoserie. In het februarinummer geven we aan  

                                          deze mooie foto’s graag ruim plaats. Met deze foto alvast een vooruitblik. 

                                                    … Driesjes verlangen, in mooie fotobeelden weergegeven, naar bergen en fjorden, en  

                                                         misschien nog een keer naar Zuid-Afrika…  

http://www.afv-epe.nl/
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Aan het begin van 2023 is een beetje ‘koffiedik’ kijken altijd leuk. Ook in de foto-

grafie gaat de techniek altijd door. Dat wat gisteren toekomst was is nu gemeen-

goed. Op het internet is dat allemaal te vinden. En wees eerlijk, toen jij begon 

met fotograferen en dat vergelijkt met nu… De fotografie ontwikkelt zich en wij 

ook! Dit is natuurlijk allemaal heel boeiend en interessant. 

Sterkere sensors 

Megapixels zullen toenemen. Sensoren met resoluties van 

honderden megapixels en extreem hoge ISO-waarden 

om ook ’s nachts kunnen fotograferen, het zal komen. 

Kleinere camera’s 

Net als kleinere, meer hanteerbare camera’s, het 

is een  logische ontwikkeling. Het meezeulen 

van een DSLR met een stel grote lenzen: het 

wordt verleden tijd. Met nieuwe soort optische 

technologie zou de camera plat en flexibel 

kunnen zijn. Kijk wat een iPhone 15 Pro Max/ 

Ultra straks kan. 

Meer fotojournalistiek 

De democratisering van de journalistiek is 

een feit. Beelden van ‘gewone mensen’ verschij-

nen eerder op social-media dan die van journalisten. Hoe 

geavanceerder de technologie, hoe beter en gemakkelij-

ker mensen hun eigen verhalen gaan vertellen met per-

fecte foto’s.                                       

Intelligente camera’s                                             

Ze zullen er komen. We lopen immers ook niet meer 

met een platencamera, met die zwarte doek over je 

hoofd… (maar je weet maar nooit…) 

Slimmere software 

Dat zal nooit stoppen. Adobe werkt aan apps die, op ba-

sis van machine-learning, bepaalde lastige fotobewerkin-

gen automatisch voor ons kunnen uitvoeren. Soft-

ware zal alleen maar slimmer worden, zal uitein-

delijk steeds meer bewerkingen automatisch uit-

voeren om zo de mens als schakel in het creatieve 

proces (haast) te vervangen. 

Het nieuwe vintage 

De DSLR-camera’s als dé camera voor de professi-

onele fotograaf is ingehaald door de systeem-ca-

mera. Met steeds meer hanteerbare opties. Binnen-

kort wordt de DSLR-camera dus vintage, maar de 

‘nostalgische’ fotograaf zal blijven.  

   Opmerkelijk:  
De jeugd is de oude analoge camera weer aan  

het omarmen! De oude technieken maken zo hun 

comeback! De kleinbeeldfilm is terug!      

 

 
Wat zegt fotogigant CANON…  Spiegelloze camera's hebben de toekomst voor mensen die hun 

smartphone niet goed genoeg vinden voor foto's. Het is ook nog steeds zo dat deze camera's voor een betere beeldkwa-

liteit kunnen zorgen en door de afstand in een lens die bij smartphones niet kan worden gehaald, is er veel meer flexibili-
teit. De smartphone heeft veel overgenomen, maar een goed ingezoomde foto maak je nog steeds het beste met een 

‘fotocamera’. Vroeger hadden mensen het dan over een spiegelreflexcamera, maar die tijd is binnenkort voorbij. Spiegel-

loos is het helemaal. De tijd zal het, zoals altijd, leren….. 

 
 

 

 
Janny Pierik (ons nieuwe clublid) was op de markt… 

 

Op een vrijdagmorgen ging ik even naar de markt om een bloemetje te kopen bij 

Veerle. Toen ik klaar was liep ik nog even naar de kaartenkraam om m’n kaarten 
aan te vullen. Teruglopend zag ik dit ‘plaatje’, een foto waard!  

Vroeg haar: “Mag ik een foto maken van je achterkant? Dat ziet er gaaf uit”!  

Ik vertelde dat ik lid van Fotoclub AFV Epe ben en dat we elke keer foto-opdrach-

ten kregen. Als we de opdracht ‘Verbazing’ krijgen , heb ik al een leuke foto. Ze 
lachte en zei: ‘Natuurlijk'. Toen ik klaar was vroeg ik: “Wil je hem zien?” Ze von-

den het allemaal de foto leuk en met z’n drieën moesten we hier wel om lachen. 

Groeten, Janny.         

 
Dank je wel, we geven jouw foto graag een plekje in ons Fotonieuws! 

 

 

 
 

 

 

http://www.afv-epe.nl/
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  WWW.FOTOGRAFILLE.NL  
                                                                         DE MOEITE WAARD OM TE BEKIJKEN, OM TE LEZEN. 

                                
                WIE OP HET INTERNET ZOEKT RAAKT NIET UITGEKEKEN…  
 

Ik las het artikel “Mooie foto’s maken: 15 simpele tips voor betere foto’s” (16 juni 2022). Geweldig om 
met deze tips het nieuwe jaar 2023 te beginnen! Je wilt immers met je foto’s steeds weer een stap 
vooruit maken! LEES DEZE TIPS, GA EENS NAAR DEZE SITE. 
 

Mooie foto’s maken doe je zo! 

Zie je op het internet de mooiste foto’s? Wil je dat 
ook zo maken? Hoe kom je op dat niveau?  
Fotografie is een kwestie van veel doen en veel 
oefenen, maar je kunt het proces natuurlijk wel 
versnellen. Door tips op te doen en deze in je 
foto’s te verwerken. 
 

1. Rechte horizon 
Vrijwel iedere foto heeft een horizon, al of niet 
zichtbaar. * De horizon in jouw foto? Zorg ervoor 
dat deze recht is! Een scheve horizon (tenzij be-
wust) is onrust in je foto en oogt minder professio-
neel. In de fotobewerking is de horizon recht trek-
ken!  
2. Scherpte op de juiste plek 
In de mooiste foto’s ligt de scherpte op de juiste 
plek. De ‘juiste plek’ is voor iedere foto anders. Bij 
foto’s met personen of dieren is het vrijwel altijd op 
de ogen. Die moeten scherp zijn. Nieuwe ca-
mera’s en smartphones hebben vaak automati-
sche gezichtsherkenning, maar ook eye-focus. Zo-
wel bij dieren als bij mensen!  
3. Compositie 
‘De regel van derden’, met deze compositieregel 
verdeel je je foto in 9 gelijke vlakken door 2 hori-
zontale en 2 verticale lijnen over je beeld te leg-
gen. De lijnen en kruispunten van die lijnen zijn de 
punten die interessant zijn. Plaats je onderwerp 
daar. Neem de tijd om te kijken naar een interes-
sante compositie. Jij bent de baas! 
4. Zet je grid aan 
Zet op smartphone of camera de hulplijnen (grid) 
aan, via de instellingen. Prima hulp voor je compo-
sitie. En voor die rechte horizon!  
5. Bepaal je standpunt 
Een bijzondere foto heeft een goede compositie, 
juiste instellingen maar ook het juiste standpunt! 
Zak eens door je knieën, klim ergens op. Bekijk je 
onderwerp van alle kanten en kijk welke kant het 
meest fotogeniek is.  
6. Werk met onscherpte 
Veel fotografen houden van camera’s en objectie-
ven waarmee ze veel onscherpte kunnen krijgen. 
Onscherpte regel je met het diafragma. Bij een 
klein f-getal, hoe minder er scherp wordt in je foto. 
Onscherpte richt ook de aandacht op je onder-
werp. Fotobeelden worden rustiger. Met de 
smartphone aan de slag? Probeer eens de ‘portret 
functie’. Hiermee kun je ook zorgen voor on-
scherpte.  
7. Het juiste moment op de juiste plek 
Voor de mooiste foto’s ben je vaak van meer din-
gen afhankelijk. Fotografeer je mensen, dan is 

jouw model belangrijk. Fotografeer je architectuur 
of natuur dan heeft het weer invloed op je foto. Bij 
foodfotografie is styling belangrijk. Bij buiten-foto’s  
is het vaak een kwestie van het juiste moment. 
Vaak ’s ochtends vroeg en later op de dag. Denk 
aan zonsopkomst en zonsondergang.  
8. Zorg voor diepte in je foto 
Naast compositie en standpunt is het ook belang-
rijk om diepte in je foto te creëren. Denk hierbij 
aan lagen zoals: voorgrond – onderwerp – achter-
grond. Ook aan een ‘kader’ om je beeld. Bijvoor-
beeld door de takken van bomen of een door-
kijkje. Het geeft gevoel van diepte.  
9. Zichtbare en onzichtbare lijnen 
Lijnen in je foto. Is je onderwerp bijvoorbeeld heel 
symmetrisch? Maak daar in je foto gebruik van. Je 
kunt lijnen ook gebruiken om diepte te creëren. 
Bijvoorbeeld dat pad in het bos.  
10. Goede belichting 
Een mooie foto is scherp en goed van compositie. 
De belichting speelt een grote rol. 90% van de 
foto’s kunnen met de automatische belichting ge-
maakt worden. Wil je een specifiek effect, of heb 
je een moment met lastige lichtomstandigheden? 
Dan ga je handmatig aanpassen. Een foto met te-
genlicht is een goed voorbeeld van. Fotograferen 
met tegenlicht is ‘lastig’, omdat het zorgt voor 
harde contrasten.  
11. Kijk naar kleur 
Niet bij iedere vorm van fotografie heb je 
de kleuren voor het uitkiezen. Maar als je 
dat wel hebt, speel er dan ook mee! Wat 
heeft je model aan? De achtergronden bij 
productfotografie. De keuze van accessoi-
res in foodfotografie. Als het lukt speel 
dan met de kleur.  
12. Hoe ga je om met licht? 
Er zijn verschillende lichtbronnen.  
Van studiolampen tot de zon en alles wat 
ertussen zit. Licht kan van meerdere kan-
ten komen. Van achteren, vanaf de zij-
kant, recht van voren…  
Dit heeft allemaal effect op het eindresultaat.  
Vaak is zachter licht mooier dan fel licht.  
Uitproberen! 
13. Haal alles uit je apparatuur 
Mooie foto’s maken is niet alleen afhankelijk van 
je apparatuur. Een goede fotograaf maakt goede 
foto’s met zijn smartphone! Een slechte fotograaf 
kan geen goede foto maken met de meest profes-
sionele camera! Wat je gereedschap ook is… het 
is het belangrijkste dat je deze goed kunt bedie-
nen! Leer al de functies van smartphone of 

camera uit je hoofd. Zorg dat je weet hoe je ze 
moet gebruiken en in welke situatie. Dan kun je 
het inzetten op het moment dat het nodig is!  
Je verliest geen tijd en je mist nooit een belangrijk 
moment. 
14. Foto’s bewerken voor het beste resultaat 
Er zijn voorstanders en tegenstanders van fotobe-
werking. Je camera is gemaakt om zoveel moge-
lijk beeldinformatie in je foto op te slaan. Zeker in 
RAW-formaat. Je foto kan soms wat flets ogen. 
Dat is normaal. Fotobewerking helpt je om meer 
pit in je foto te brengen. Hierdoor kun je spelen 
met o.a. schaduwen, contrast, witbalans en hel-
derheid. Dit hoeft niet veel of overdreven te zijn, 
gewoon een klein beetje kan je foto net wat ex-
tra’s geven. Probeer het uit en ontdek wat bij jou 
past. Wil je meer bewerken? Creativiteit kent geen 
grenzen! 
15. Kijk goed naar anderen! 
De laatste tip: Kijk vooral naar anderen! Je hoeft 
het wiel niet zelf uit te vinden, dat hebben genoeg 
fotografen al gedaan. Kijk goed naar foto’s die je 
mooi vindt. Waarom is dat? Heeft dat met de be-
lichting te maken? Met de locatie? Of misschien 
met de compositie of styling? Gebruik al die con-
clusies om je eigen foto’s beter te maken.  
En doen, doen, doen! Blijven doen! 
 

* 

 ‘WINTER’      februari 2021 . 

iPhone, 

ultra brede camera – 13 mm f 2,4 

8 MP . 3817 X 2147 . 1,9 MB 

ISO 20  .  1/1712 s  

Licht bewerkt in app ‘Snapseed’. 

  

Foto  

Wim Geerts bmk 

 

 

http://www.afv-epe.nl/
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We hebben heel veel fijne reacties op deze jubileum expositie gekregen.  
Juist dat ‘anders dan anders’ werd genoemd als opvallend en zo plezierig om nu eens zo een foto-expositie te zien!  
Wat een mooi compliment naar ons allemaal dat we dat samen zo mooi hebben gedaan!  
 

We voegen een heel geslaagd jubileumjaar 2022 toe aan onze Fotoclub AFV Epe geschiedenis! 
 
 

http://www.afv-epe.nl/
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Vuur, in vuur&vlam staan, passie…  
ga je in 2023 zover met jouw foto’s  
dat de vonken er af spatten? 
  
Zelfs het kleinste vuurtje is al 
fascinerend, laat je inspiratie  
maar branden!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Boeken voor Fotobond leden en een interessant artikel…    

 
o “Dag Wouter Vermeulen, dag Wim… mag ik jouw interessante artikel zojuist op mijn mail ontvangen 

in ons Fotonieuws zetten?” Dat mag. Wouter, want hij is wel de commercieel directeur media van 
Van Duuren, vraagt ons op de voordelen van de uitgeverij te willen wijzen. Wouter, bij deze, graag 
gedaan: 

o Wouter Vermeulen: “In aanloop naar de feestdagen krijgen de leden van de Fotobond een exclusieve 
korting van maar liefst 35% op talloze nieuwe,  inspirerende boeken over alle fotografische onderwerpen: 
van algemene, zoals portretfotografie of beeldbewer-
king tot meer specifieke onderwerpen zoals architec-
tuur-, straat-, drone-, en smartphonefotografie.  Deze 
boeken zijn geschreven door bekende auteurs als Diana 
Bokje, Jan Paul Mioulet en Jeroen Jazet”.  

Hieronder HET uiterst interessante ARTIKEL : 

Alternatieven voor Lightroom en Photoshop 
Lightroom lijkt dé standaard te zijn voor het bewerken van RAW-foto’s. 

Maar er zijn ook goedkopere en open source alternatieven! Je hoeft – als je 
daar geen zin in hebt – niet elke maand Adobe te betalen voor het gebruik 

van Lightroom en Photoshop. Er zijn alternatieven zat. Waarschijnlijk zit je 

inbox op dit moment (net als de onze) vol.  

Sinds Adobe bekend maakte dat Lightroom per direct alleen nog maar via 

een betaald abonnement geleverd wordt, zijn gebruikers van de software 

boos. En niet eens zozeer de professionele fotografen die het maandbedrag 

toch aftrekken van de belasting en doorberekenen in hun facturen. Foto-

grafen die minder vaak met Lightroom aan de slag zijn en goedwillende  

http://www.afv-epe.nl/
https://bit.ly/fotobond
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amateurs zijn vooral de dupe van Adobe’s eigenzinnige beslissing. Tijd dus om je af te vra-

gen of je dat Lightroom nu wel zo hard nodig hebt. Er zijn namelijk meer dan voldoende 

alternatieven te vinden. Check ten eerste bijvoorbeeld eens de software die je camerafa-

brikant gratis aanbiedt. Vaak kom je daar wat RAW-bewerking betreft al een heel eind 

mee. En dan zijn er nog de veel goedkopere alternatieven. Plus open source wat helemaal 

niets kost. Who needs Lightroom? 

 
Alternatieven. 

Qua functionaliteit zijn er echt heel veel alterna-

tieven voor Lightroom te vinden. Neem bijvoor-

beeld Corel Paint Shop Pro Ultimate 2023. Daar haal je niet alleen een prima fotobewerker mee 

in huis, maar ook het programma Aftershot, voorheen bekend als Bibble. Het biedt dezelfde 

mogelijkheden als Lightroom, maar zelfs gecombineerd met Paint Shop Pro en wat andere tools 

betaal je er maar rond de €100 voor. En dat zonder vervelend abonnement. Nog goedkoper – 

zelfs gratis – kan ook.  Neem bijvoorbeeld het alweer een flinke tijd meedraaiende open source-
pakket RawTherapee. Deze editor is beschikbaar voor zowel Windows als MacOS, dus voor elk 

wat wils. Een andere bekende open source naam is Darktable. Oorspronkelijk ontwikkeld voor Linux is de software nu ook beschikbaar 

voor Windows. Niet gratis, maar wel erg interessant is Affinity Photo, een all-in-one oplossing. Je kunt daarmee dus zowel met RAW aan 

de slag als foto’s bewerken. Oorspronkelijk dé fototool voor MacOS is het al weer tijden ook voor Windows verkrijgbaar. Kost maar een 

paar tientjes! 

 

Stoppen met Lightroom en dan? 

Als je lidmaatschap bij Lightroom/Creative Cloud is geëindigd kun je Lightroom nog steeds 

starten. Je kunt in je foto’s zoeken, je kunt nog zoeken op trefwoorden, maar je kunt je 

foto’s niet meer bewerken. De module Ontwikkelen en Kaart zijn niet meer beschikbaar. 

De foto’s die je hebt bewerkt houden die bewerkingen, maar je kunt er verder niets meer 

aan veranderen. Je kunt van je verzamelingen een slideshow tonen, je kunt printen, kortom 

al je werk is nog steeds in Lightroom aanwezig. Je kunt alleen geen nieuwe bewerkingen 

doen. Photoshop, dat bij het Fotografie-lidmaatschap hoort, is helemaal niet meer beschik-

baar. Het is echter een geruststelling dat je werk in Lightroom nog beschikbaar is. 
Andere alternatieven voor Lightroom. 

Wil je echt van Lightroom af, dan wordt het ingewikkelder. Lightroom is een heleboel: biblio-

theek, ontwikkelaar, printen, kaart. Vind dat maar eens terug in één alternatief pakket. Soft-

ware waarmee je RAW-bestanden kunt bewerken is er zat (daar komen we in een andere 

blogpost op terug). Software waarmee je je foto’s kunt bewerken én waarmee je je foto’s kunt 

organiseren is dun gezaaid. Het kan bijvoorbeeld met Capture One.  

 

Capture One kost 279,- euro. Je kunt er je foto’s in organiseren en bewerken. De kwaliteit 

van de RAW-omzettingen is uitstekend (Een interview met Bob Timroff over Capture One 

lees je HIER op Computer Creatief).  

 

Een goedkoper alternatief is Luminar. Luminar was tot voor kort alleen voor de Mac beschik-

baar maar met de nieuwe versie komt het ook beschikbaar voor Windows. Luminar heeft nu ook de mogelijkheid om je foto’s te organise-

ren. (Recent schreven we over de beste koop: Luminar Neo of Lightroom Classic. De conclusie was eigenlijk dat ze als het gaat om prijs 

niet meer zoveel verschillen. Ook Skylum, de maker van Luminar is – deels – overgestapt op jaarlijkse abonnementskosten.) 

 

De toekomst van Lightroom 

Waarom Adobe vasthoudt aan een abonnementsmodel en Luminar ook aan abonnementen doet? Dat zal wel met inkomsten te maken 

hebben. Als ze naast het lidmaatschapsmodel Lightroom Classic nog als pakket zouden aanbieden (wat bij Luminar nog steeds mogelijk is), 

maken ze veel ontevreden klanten weer blij, maar dat zien we niet gebeuren. Het laat met deze toch wat hautaine houding in ieder geval 

veel fotografen – inclusief beginners en hobbyisten die misschien ooit doorgroeien naar pro’s – in de kou staan. De laatste versies van 

Lightroom van 2021 en 2202 geven echter aan dat Adobe nog lang niet is uitgekeken op Lightroom Classic. De prachtige maskermogelijk-

heden, de nieuwe retouchemogelijkheden, het wordt steeds moeilijker om over te stappen naar die alternatieven. Toch, als je dat wilt, zijn 

er genoeg andere applicaties om je foto’s in te bewerken. 
 

Meer lezen over alternatieven voor Lightroom? Alles wat erover op Computer Creatief geschreven is, vind je HIER. 
 

Blijf je gewoon met Lightroom Classic werken en wil je al onze tips en trucs met en over Lightroom Classic lezen? Je vindt 

het op De beste Tips en trucs voor Lightroom-pagina ook op ons blog. 
 

De foto's in dit artikel zijn afkomst uit het boek  
Scott Kelby's zevenpuntensysteem voor Lightroom. 
 

Ben je niet van plan weg te gaan bij Adobe en wil je weten hoe je  

je foto's in paar eenvoudige stappen ook zo spectaculair kunt bewer-

ken? Kijk dan hier voor meer informatie over het boek. 

 

 

Vertel me meer!  

http://www.afv-epe.nl/
https://vanduurenmedia.us4.list-manage.com/track/click?u=27a9d753e896b7f5809fab61f&id=d8c40b706e&e=bfc09e14f6
https://vanduurenmedia.us4.list-manage.com/track/click?u=27a9d753e896b7f5809fab61f&id=68a95ecf31&e=bfc09e14f6
https://vanduurenmedia.us4.list-manage.com/track/click?u=27a9d753e896b7f5809fab61f&id=dab4ba3ee9&e=bfc09e14f6
https://vanduurenmedia.us4.list-manage.com/track/click?u=27a9d753e896b7f5809fab61f&id=a141fc0791&e=bfc09e14f6
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              De winnende foto                                                                                         de winnende fotograaf ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En de 2e prijs PORTRET 
Is voor Fred Bervoets 

▼ 
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“Hebben jullie fotowerk voor in ons Fotonieuws”, iets wat we 

onze leden vaker vragen. We kregen van ons nieuwe 

clublid Leo Coopmans een ‘tijdsbeeld’ serie die we 

hier graag weergeven. 

   

  ‘VERLATENHEID’ 
 

 Leo:  
“Dit jaar werd bij mij in de buurt een oude boerderij met ma-
nege verkocht. Ik was daar vaak met mijn kleindochter naar 

de paarden gaan kijken. Na de verkoop bleven alle gebouwen 
leeg en verlaten achter. Er heerst daar een vreemde sfeer van 
verlatenheid. Ik wilde die sfeer van stilte en verval vastleggen 

en heb daar een serie foto’s gemaakt. Hierbij een aantal beel-
den van wat ik daar aantrof”. 
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