KONINKLIJKE FOTOCLUB WESTHOEK VEURNE

Programma November –December 2021
Beste Clubleden,
De kogel is door de kerk. We hebben een mooie start van ons nieuw werkjaar gekregen. De aanwezige leden waren
verheugd , de afwezigen komen er later zeker nog bij. In de komende maanden staan er nog “Toeren en Loeren” en
studiofotografie op de agenda. Een volledig nieuwe flitsinstallatie werd aangeschaft. De rubriek “Top 5” leverde al zeer
mooie beelden op voor de beeldmontage t.g.v. “65 jaar Fotoclub Westhoek Veurne” volgend jaar.
Doe zo voort !

Donderdag 4 en vrijdag 5 november:
Fotoshoot van 14.30 tot 18.00 uur. Deelnemende fotografen : wil zo rap mogelijk je tijdsblok doorgeven aan Marleen. De
tijdsblokken duren ongeveer ½ uur, mogelijks kun je meer tijdsblokken reserveren. De fotograaf of model kan zelf
accessoires en kledij meebrengen. Er is ook mogelijkheid om buiten het lokaal te fotograferen onafhankelijk van de
tijdsblokken. Fotografen kunnen eigen model (familie,vrienden) meebrengen om te fotograferen.

Maandag 15 november:
-Woordje van de voorzitter.
-Vrij werk -Uitstap Oostende
-Foto’s shoot
-Foto’s Toeren en Loeren (4 beelden per lid) met uitleg over kaders en passe-partouts.
-Probleemfoto’s
-Maandag 29 november:
-Woordje van de voorzitter.
-Top 5 reeks C
-Vrij werk
-Probleemfoto’s
-Website Fotoclub: tegen eind 2021 kan ieder lid max 10 nieuwe foto’s voor de website indienen.

Vrijdag,zaterdag,zondag 10,11,12 december: Toeren en Loeren
Leden die wensen deel te nemen met 4 afdrukken gelieve dit zo spoedig mogelijk te melden aan Marleen.

Maandag 13 december:
-Woordje van de voorzitter.
-Pixtures to Exe : montageprogramma door Herwig toegelicht.
-Vrij werk.

Maandag 27 december:
-Woordje van de voorzitter.
-Top 5 reeks D.
-Vrij werk.
-Probleemfoto’s

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simpel uitgelegd door Freddy Candaele: Overbelichte hooglichten.
Deze keer kunnen wat dieper ingaan op een regelmatig voorkomend probleem, “Het klippen of overbelichten van
hooglichten”.
Wanneer hooglichten overbelicht zijn worden het puur witte vlakken zonder nog enige tekening of detail.
Hetzelfde kan ook gebeuren met schaduwen, ze worden dan puur zwart zonder nog enige doortekening, maar dit wordt
door de meesten als minder erg aanzien.
Om het te vermijden kun je op de meeste moderne fototoestellen een waarschuwing voor klippende hooglichten instellen,
zoals het rode knipperlicht bij Nikon.
Zo wordt je verwittigd en kan je ingrijpen voor het te laat is.
Achteraf, in de nabewerking, kun je geklipte hooglichten niet meer redden, je moet dus reeds alert zijn tijdens het
fotograferen.
De eenvoudigste manier om het klippen van hooglichten tegen te gaan, of op te lossen als je het opmerkt, is de belichting
compenseren naar min ( Compensatieknop ).
Vooral bij hard licht ( Zonlicht ) moet je de heldere delen in het beeld controleren, indien nodig compenseren, en opnieuw
fotograferen.
Een tweede mogelijkheid is de spotmeting gebruiken, en meten op de lichtste delen in het beeld.
We gebruiken allemaal het meeste de matrix meting, waarbij het beeld wordt opgedeeld in delen, en er een gemiddelde
lichtwaarde wordt berekend daarvan.
Als er dan hel belichte delen zijn in het beeld, en ze beslaan maar een klein deel daarvan, zullen deze delen overbelichten
en klippen, omdat ze te weinig invloed
hebben op het grote geheel of de gemiddelde lichtwaarde van de matrixmeting.
Spotmeten op de helderste delen biedt dus uitkomst.
Foto’s met geklipte witte vlakken zijn in principe mislukte foto’s, omdat de geklipte delen niet meer te herstellen zijn, of je
krijgt er geen tekening meer in.

De ervaring leert wel dat, indien je in RAW fotografeert en bewerkt, lichtjes geklipte hooglichten nog dikwijls te herstellen
zijn.
We moeten dus stellen dat deze delen
niet echt geklipt waren, maar dat ons toestel dit dus bedrieglijk aangeeft, want in echt geklipte delen zit er geen informatie
meer, en kunnen we er dus ook geen meer uit ophalen.
Je kunt dus best een beetje experimenteren en ondervinden hoe jouw toestel reageert, en wat je in nabewerking nog kunt
redden, want dat zal bij elk toestel een beetje anders zijn.
En er zijn natuurlijk nog manieren om klippen tegen te gaan.

Succes !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma:
Deze namiddag op 13 november 2021 bestaat uit 2 delen:
 Best of West proclamatie waarvoor de ontvangst start om 14u30 om dan tegen 15u te beginnen.
 50 jaar WVFD vzw, academische zitting, waarvoor de ontvangst begint om 16u30 om rond 16u45 te beginnen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografische mogelijkheden:

-Zaterdag 27 november : vuurfeest Adinkerke

- December: Kerstfotografie Veurne, ijspiste, versiering…

