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Goed bezig
Zo is er weer een half jaar voorbij sinds de vorige Kroniek. Hoog tijd voor
een nieuwe. Onze leden hebben niet stilgezeten. Wekelijkse zoom-avonden
zorgden voor een stroom fotowerk, waar in dit clubblad verslag van doen. Die
stroom fotowerk leidde ook tot een tot de nok gevulde Beeldjesavond, niet alleen qua aantal ingeleverde foto’s en series maar ook tot meer dan 30 zoomdeelnemers. Armando Jongejan gaf zijn oordeel en deed dat goed. In deze
Kroniek een verslagje van deze avond en de winnende foto’s.
Een idee voor het clubblad was om eens te laten zien waarom sommige leden
kiezen voor een zwart-wit versie in plaats van kleur. Een vijftal leden liet zien
waarom zwart-wit hun voorkeur had. Ook was er aandacht voor series. Een van
onze gastfotografen, Louis Visseren, liet zien hoe je deze tak van fotograie het
beste aanpakt. Hoe onze leden dat doen zie je middenin het blad.
We hadden naast Louis Visseren en Armando Jongejan nog drie gastfotografen
die hun eigen fotowerk lieten zien, ieder op een heel andere manier. Die fotografen geven in de Kroniek graag de ruimte. Werk van nieuwe leden kunnen
we helaas niet laten zien. Die zijn er het afgelopen jaar helaas niet bijgekomen,
wat door het gebrek aan “echte” clubavonden niet zo verwonderlijk is. Ook de
Fotobond heeft er last van, veel meer nog dan wij. In de bond vertrekt ieder
jaar 10% van de leden en die komen er ook weer bij. Het eerste gebeurde helaas wel en het tweede afgelopen jaar helaas niet. Komt hopelijk weer goed.
Computer backups en wat doe je eraan? Het was een onderwerp waarvoor
veel leden de enquête invulden en waarvan we resultaten, keuzes en aanbevelingen in dit nummer laten zien. Vorige Kroniek begonnen we met een
serie over de ontwikkeling van je eigen fotograie. Voor dit nummer waren we
wat laat om iemand te vragen maar in de volgende Kroniek zal dat rechtgezet
worden.
In the Picture is een grote hit bij de Fotobond. Een aantal Rarekiekers doet
fanatiek mee en eindigt regelmatig in de top-5 van deze wekelijkse wedstrijd.
De recente successen vind je vanaf pagina 24. Ton is weer eens het archief
ingedoken en stuitte op de eerste serieuze stappen op weg naar de digitale
fotograie.
De redactie

Van de voorzitter
De afgelopen tijd zie ik veel fotografen bezig met hun archief, oude negatieven en dia’s worden gescand, gesorteerd en
opgeruimd. Er worden dan keuzes gemaakt, best lastig …. wat bewaren en vooral wat er mee doen?
Alles opslaan op harde schijven is niet erg bevredigend, alles afdrukken en in passe-partout zetten is ook niet haalbaar.
Een fotoboek maken, al of niet in een beperkte oplage, is wellicht de beste oplossing. Op die manier blijft het werk
toegankelijk.
De Rarekiek denkt na over het opzetten en beheren van een archief. Niet eenvoudig! Binnenkort krijgt de opslag van
foto’s van de leden, binnen de opslagmogelijkheden van de club, meer vorm. Natuurlijk gaan we daar de leden afzonderlijk voor benaderen.
De club doet al iets aan het archiveren: de bestuurstukken e.d. worden als afdrukken bewaard bij het streekarchief. De
“Kroniek” komt daar ook terecht. Op die manier is ook een deel van de fotografie van de leden goed opgeborgen.
Als je besluit je beste werk van je loopbaan als fotograaf in een boek te zetten, kun je natuurlijk een extra exemplaar
maken en dat in het archief onderbrengen. Als je dit een goed idee vindt, horen we dat graag en kunnen wij je met raad
en daad helpen.
Nog een idee: een jaarboek maken met werk van alle leden. Eén boek gaat dan naar het archief en de leden kunnen
als ze dat willen één of meer boeken kopen. (een boek van 30x30 met 120 pagina’s voor 25 tot 30 euro is al snel mogelijk.) We horen graag of er belangstelling voor is.
De clubavonden in “Het Diekhuus” kunnen helaas nog niet doorgaan en hebben plaats gemaakt voor digitale bijeenkomsten met ZOOM. Na wat gewenning gaat het goed. Er doen nu steeds rond de 25 leden mee, ongeveer evenveel als bij
de avonden in Het Diekhuus. Er is steeds nieuw en goed werk te zien. De presentaties door fotografen van buiten waren
mooi en inspirerend. Het is allemaal natuurlijk geen vervanging voor de fysieke bijeenkomsten.
De Fotobond pakt deze situatie ook goed op met verschillende online wedstrijden. Een aantal Rarekiekers doet daar
met succes aan mee. Een prima manier om fotografisch actief te blijven. Foto Online en Foto Individueel zijn prima
voorbeelden. De Bondsfotowedstrijd gaat ook door, onze serie is uitgezocht, de bespreking is uitgesteld tot oktober.
Hopen maar dat alles dan weer normaal is.
Net als bij alle clubs zijn er geen exposities mogelijk. Voor de tentoonstelling “Vrijheid” in het Diekhuus wordt nog naar
een oplossing gezocht. De KunstKijk is uitgesteld tot begin augustus, hopen maar dat we daar weer aan kunnen meedoen.
Het is wel geweldig dat we nu al onze digitale mogelijkheden kunnen benutten om onze Rarekiek actief te laten blijven.
Dat zou twintig jaar geleden wel anders zijn …..
Theo

Kroniek 108
Enkele onderwerpen die we hoopten in deze Kroniek mee te nemen zijn uitgesteld. Onze inzending voor de Bondsfotowedstrijd is samengestled maar de jurering en bespreking vinden pas in het najaar plaats. Onze foto’s en wat de Fotobondjury er van vond hopen we in het volgende nummer te laten zien.
De bmk-titel is naast uiteraard lekker fotografen het ultieme doel van veel Rarekiekers. Normaal speelt inzenden en
jureren zich af rond maart van ieder jaar en is het boeiend verslag te doen van de fotografische inspanningen van
clublden die daarvoor inzenden. Door uitstel komt dit onderwerp, indien van toepassing, aan bod in het najaarsnummer.
Dan is er nog de Kunstkijk. Deze is wegens de beperkende maatregelen voorlopig doorgeschoven naar augustus dit
jaar. Als deze doorgaat zullen we er in Kroniek 108 uiteraard verslag van doen.
Nieuwe onderwerpen voor Kroniek 108 zijn uiteraard van harte welkom. Ideeën kun je kwijt op info@rarekiek.nl
De redactie
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De Beeldjes 2020
Op 12 februari 2021 werd werden weer de
beste foto’s en serie van 2020 gekozen.
Deze keer moest het door de corona-beperkingen anders dan anders gaan. Geen
papieren foto’s maar digitale beelden en
Zoom om ze bij meer dan 30 leden op het
beeldscherm te brengen. Die konden zo
vanuit hun huis zien hoe fotograaf Armando Jongejan vanuit Egmond aan Zee
hun beelden besprak en aan het eind zijn
keuze bepaalde.
Met Armando hadden we een fotograaf
gekozen die vaak jureert, een heel brede
belangstelling voor beeld heeft en een
open benadering. Hij kan goed analyseren
wat er op een foto staat, of dat te veel of
te weinig is, of het licht, belichting en verlichting goed werken en of je een verhaal
te vertellen hebt. Technisch moet een foto
in orde zijn en als je manipuleert, doe het
dan goed en niet slordig.
Armando waarschuwde ook voor concurrentie tussen de foto’s die je voor deze
wedstrijd inlevert. Als de foto’s van een
gelijksoortig onderwerp zijn moet hij een
keuze maken en dan valt een van je foto’s
automatisch af. Dat is jammer. Waarom
maak je een foto? Laat dat zien en
voorkom dat de kijker afgeleid wordt door
delen van de foto die niet bijdragen aan
wat je eigenlijk wilt laten zien.
Bij de series zaten er diverse die vooral
esthetische samenhang hadden, waarbij
soms één foto het verhaal vertelde of er
een overbodige foto in de serie zat. Hij
zocht meer naar het verhaal in de serie.
Na een boeiend analyse van onze fotograie van bijna twee uur liet Armando zijn
favoriete beelden nog een keer voorbij komen en koos tot slot voor een kleurenfoto
van Magda Korthals, een zwart-witfoto van
Fons Kern en de serie van Anne-Marie
Vermaat. Kortom, een heel geslaagde
41ste editie van de Beeldjesavond ondanks het feit dat we niet bij elkaar konden
zijn.
Ton van der Laan
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Links de winnende serie van Anne-Marie Vermaat, boven Fons Kern en onder Magda Korthals

De Rarekiek Kroniek 5

Carol Olerud
Vrijdag 18 december hadden we op de laatste clubavond van het seizoen Carol
Olerud virtueel op bezoek.
Zij is vooral documentair fotograaf en voorzitter van de
landelijke groep Documentair van de Fotobond. Ook is
zij als mede-voorzitter heel
actief in de Benelux Chapter
van de RPS. Carol heeft
altijd de camera in de aanslag en zoekt op straat en bij
evenementen naar interessant gedrag van de mens.
Ook het intieme en heel
persoonlijke legt ze soms
vast. We kregen een prima
avond mensenfotograie te
zien. Daar zitten verhalen
in en wat is mooier dan een
verhaal in de fotograie.

FMM ©Carol Olerud ARPS

Madrid ©Carol Olerud ARPS
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André Bergmans
In januari van dit jaar hadden we weer iemand van de Benelux Chapter van de RPS op bezoek. André Bergmans
werkt weer heel anders dan Carol Olerud. Hij bedenkt zijn onderwerpen vaak en geeft die vaak vorm in paneeltjes van
3x3, 5x5 en ook wel een onafgemaakte 10x10. Kleine dingen zijn voor hem al vaak een mooi onderwerp. Het verleden en de vergankelijkheid zijn nooit ver weg. Hij zocht de discussie met de club op en dat zorgde voor een levendige
avond die veel van onze leden tot nieuwe ideeën bracht.

André Bergmans - Beth Haim

André Bergmans - Combi III

© André Bergmans
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Teus de Groot
“alles is altijd meer dan
het lijkt te zijn” is het eerste dat je op de website
van Teus de Groot te
lezen krijgt. Misschien
daarom is de blik van
Teus vaker naar beneden
dan recht vooruit. Het
beeld ligt zo te spreken
op straat. Het mooie zit
voor hem in het onbeduidende. Goed kijken
dus. Dat leidt uiteindelijk
tot zien. Dan zie je de
schoonheid waar je haar
niet verwacht. Soms
is die schoonheid heel
abstract en soms heel
reëel, als de natuur zich
een weg baant in door de
mens gecreëerd verval.
Hij liet ons veel mooie
beelden zien en ook hoe
hij ze vond. Prima avond!

Foto’s Teus de Groot
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Vrij fotowerk
Ook afgelopen jaar hebben De Rarekiekers niet stilgezeten. Er is weer het nodige gefotografeerd, wat we terugzien op
de komende pagina's, onderbroken door de series en afgesloten met de opdrachten.

Ton van der Laan

Willy Mijs-van Rossum
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Pieter Helmsing

Jaap Peeman
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Kees van 't Zelfde

Leo van Kassel
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Jentien Boerma
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Annemarie Vermaat

Sjaak Breedveld
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Angelique van der Loo

Leo van de Wende
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Leo van de Wende

Riet Elen
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Series
Het begon met de beeldjesavond die begin 2011
werd gehouden. Men vond het heel onbevredigend
om een beeldje uit te reiken voor het beste digitale
beeld, iets dat we na het uit de club verdwijnen van
het verschijnsel dia bedacht hadden. De beste serie
moest het worden en dat was een schot in de roos.
De club wilde dat leden meer seriematig gingen
fotograferen. En dat gebeurde. Af en toe is het goed
om alles omtrent series weer eens op een rij te zetten. Hiervoor haalden we het afgelopen jaar Louis
Visseren virtueel in huis. Hij gaf uitleg en zijn presentatie kun je op de Ledenpagins’s terugvinden. Heel
leerzaam. Op deze pagina’s enkele series die leden
voor deze Kroniek inleverden.
Links: Ouddorp - door Magda Korthals
Rechtsboven: Abstract - door Catelijne Hoogenboom
Rechtsmidden: Urbex – door Mario van Bezouw
Onderaan: Riengrieje – door Gerda Helmsing
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Sue Goldberg
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Catelijne Hoogenboom

Hans Nieuwland
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Mario van Bezouw

Theo Mastenbroek
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Greta van der Wende

Wim Weeda
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Hans Groenendijk

Wilma Schrier
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Dolieslager, van boven naar beneden - Wilma Schrier, Ton van der Laan, Henk de Jong en Magda Korhals

Collage, van boven naar beneden - Theo Mastenbroek, Catelijne Hoogenboom, Joep Luijckx en Jentien Boerma
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Winnaar in the Picture 35 - Wilma Schrier, Mens in dromerige context

Winnaar in the Picture 38 - Jaap Peeman, Duizend draadjes
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In the Picture 36 - Jentien Boerma, Nieuwjaarskaarten vertellen een verhaal

In the Picture
Kort nadat covid het leven in Nederland op zijn kop zette en Fotobond en fotoclub zich afvroegen hoe nu verder, ontstond
bij de bond het idee voor In the Picture. Dit zou een thematische fotowedstrijd worden waar leden iedere week een foto
voor konden inzenden. Als deze Kroniek uitkomt zijn we een jaar op weg met deze wedstrijd.
De thema’s zijn heel gevarieerd en origineel. Ze bieden veel ruimte voor invulling. Dat maakt de taak voor de curator die
zijn of haar favorieten voor die week kiest er niet makkelijker op. Heel interessante beelden komen bovendrijven en de
wedstrijd stimuleert om mee te doen.
Diverse Rarekiekers gingen in de loop van 2020 meedoen met In the Picture en met succes. Ze kwamen in de top-5
van een bepaalde week terecht. Anne-Marie Vermaat beet het spits af en daarna kwamen nog 13 successen van
Jentien Boerma, Jaap Peeman, Magda Korthals, Wilma Schrier en Marga Jansen. Een foto van Wilma en een van Jaap
behaalden een eerste plaats. Het is duidelijk dat de dames hier de kar moeten trekken. Heren, hoe zit dat?
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In the Picturre 26
Marga Jansen
Ultime rust

In the Picturre 37
Anne-Marie Vermaat
Inspiratie door schilderkunst

In the Picturre 47
Magda Korthals
Portret met versterkende
herhaling
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In the Picturre 47
Jentien Boerma
Portret met een versterkende herhaling

In the Picturre 31
Jentien Boerma
Kleine wereld

Backup enquête Rarekiek
Uit een enquête van de leden is het duidelijk dat bijna iedereen vindt dat het maken van backups
belangrijk is maar dat de meningen over hoe dit aangepakt moet worden uiteenlopen. Hieronder
een korte samenvatting van de aanpakken van de Rarekiers die de enquete ingevuld hebben gevolgd door wat extra details voor de lilefhebbers.

Alles kwijt
Stel dat morgen alle foto’s en documenten van je computer weg zijn (hardware crash? Brand? Gijzeling?). Vind je
het heel erg/hinderlijk om alles kwijt te rakken of laat je dit
helemaal koud? Om niet voor onaangename verrassingen te komen te staan is het heel belangrijk om hierover
na te denken en een bewuste keuze te maken over hoeveel inspanning je doet om je foto’s en documents veilig
te stellen.

Externe harde schijven
Veel mensen in onze club gebruiken een externe harde
schijf om een of meerdere “backup” kopieën van hun
foto’s en andere bestanden op te zetten. Enkelen maken
hun extra kopieën op SSD’s. Als extra beveiliging tegen
interne computer hardware problemen, malware of “gijzeling” wordt vaak de externe schijven bewaard ontkoppeld
van de computer. Nog veiliger, in het geval van brand of
diefstal, bewaren sommige leden een extra externe schijf
bij familie of vrienden in de buurt.

Clouddiensten
Naast of in plaats van externe schijven gebruiken sommige een Cloud dienst (wel dan niet betaald) als veilig plek
buiten hun computer voor hun backup. In principe hoef je
geen extra hardschijf zelf te hebben; je stuurt een kopie

van je foto’s en andere bestanden naar een leverancier
van Cloud diensten die op hun eigen server hardware je
backup bewaart.

Frequentie
De frequentie van een backup maken voor onze leden
lijkt zeer afhankelijk van hoe actief zij op de computer zijn
en hoeveel risico van het verliezen van foto’s / data zij
willen nemen. Sommige leden kiezen ervoor hun backups
te maken op een vast tijdstip per dag of per week of per
maand. Anderen verminderen hun risico door in ieder geval een backup te maken iedere keer dat zij veel nieuwe
(of bijgewerkte) foto’s hebben. Als je een extra externe
schijf backup bij familie of vrienden bewaart, moet je wel
kijken hoe vaak je die ververst zodat die ook redelijk bij
de tijd is.

Beveiliging en Encryptie
Wat beveiliging betreft, voorzien sommige hun “backup”
bestanden van een wachtwoord of zetten hun externe
schijf gewoon in een la met een slot. Maar andere
gebruiken encryptie van de bestanden. Verarcrypt(.fr) is
een voorbeeld van een gratis encryptieprogramma, waarbij je (een deel van) een harde schijf of usb-stick encrypt
maakt. Dit (deel van de) schijf kun je (na invullen van een
wachtwoord) vullen met je “backup” bestanden. Dat is
nuttig voor gevoelige informatie die je op reis meeneemt
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of buiten de deur bewaart.

ken op een externe (maar aangesloten) harde schijf.

Hardware, software en diensten

Genie Backup Home software: Slaat je foto’s en data in
hun Cloud (betaald).

Tegenwoordig zijn er veel software, hardware en diensten
beschikbaar om je bij het maken van handmatige of automatische backups te assisteren. Om een idee te geven
over hardware: een externe harde schijf van 4TB die zijn
voeding uit de usb-kabel krijgt heb je al voor rond € 100.
Hieronder wat voorbeelden die door de leden gebruikt
worden. Details zijn te vinden op het web. Zoals met alle
digitale software en (cloud) diensten, kijk naar de voorwaarden, veiligheids- en privacy-aspecten om te zien of
die oplossing voor jou geschikt is.
Allway Sync (betaalde) software die je wel handmatig
instellen en uitvoeren. Als je je data/foto’s hebben toegevoegd, verplaatst of verwijdert van de computer, zorgt Allway Sync ervoor dat de data ook in je backup verplaatst
of verwijdert wordt. Dit voorkomt vervuiling van je backup.

Lightroom Creative Cloud optie slaat je foto’s in hun
Cloud op (parameters laat je ook foto’s op je eigen hardschijf opslaan)
NETGEAR Desktop Storage: hardware/software is genoemd in verband met backup oplossingen voor computers die op een netwerk aangesloten zijn.
NAS (Network Attached Storage), met de juiste (software)
coniguratie, zorg ook voor externe backups.
Blazeback (voor totale backups www.backblaze.com) en
Smugmug (voor apart opslag van foto’swww.smugmug.
com) werden ook genoemd in de enquete als betrouwbaar en betaalbaar.

G RAID : externe schrijven systeem met een modus die
je data spiegelt en dus zorgt dat je foto’s / data die daar
opgeslagen zijn, automatisch dubbel opgeslagen worden.

Microsoft OneDrive: een cloud dienst. Microsoft Windows 10 wil heel automatisch je documenten/foto’s van
je computer direct in de cloud zetten. Maar je kunt ook
je data op je computer hebben en hun cloud gebruiken
als backup. Afhankelijk van de hoeveelheid data die je
gebackupt wil hebben, is het gratis of hangt er een prijskaartje op.

WD (Western Digital) Elements zorgt voor automatische
ingeplande backups als deze externe schijf aangesloten
is aan je computer.

Om je te motiveren backups te maken (en ook voor vermaak) kun je naar Youtube gaan en intikken “Institute for
Backup Trauma”. John Cleese praat je dan bij.

Syncbackfree (basis is gratis) is deels vergelijkbaar met
Allway Sync.

Time Machine Backup voor MACs kan ingesteld worden
om automatische (op ingeplande tijden) backups te ma-

Sue Goldberg en Ton van der Laan

De probeerfoto
Ruim een half jaar is De Rarekiek nu bezig met de Probeerfoto en het blijkt een groot succes. Op basis van een foto
van een van de leden mogen andere leden zich creatief uitleven op deze foto en er hun eigen interpretatie aan geven.
En die lopen nogal uiteen. Soms wordt geprobeerd de aanpak van de maker te verbeteren, soms wordt een verhaal
ingebracht of aangepast. Ook worden de technische mogelijkheden beproefd en komen er apps uit de mouw. Van
tweewekelijks is de
frequentie verlaagd tot
maandelijks maar dit
levert zo te zien meer
verdieping op en er is
meer tijd gereserveerd
voor de bespreking van
de resultaten.
Onze website is de beste plek om deze foto’s
goed te laten zien.De
Kroniek wil ook ruimte
bieden aan dit creatieve
fenomeen in onze club.
Test je creativiteit en
pak zo’n probeerfoto
eens beet!

Gerald Sermons benadering van de probeerfoto van Mario van Bezouw
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Zwart-wit of kleur?
Wanneer werkt een beeld beter in zwart-wit dan in kleur? Daar zijn wat regels voor maar meningen lopen vaak uiteen.
Kijk of je het eens bent met de keus van de fotograaf in de voorbeelden hieronder.

De boom in kleur: stevige boom met mooi licht in de takken; maar wel “gewoon” een boom.
De boom in zwart-wit: de boom krijgt iets extra’s, nl. “power”. (Petra de Munck)

Twee foto's die door de omzetting een totaal andere sfeer uitstralen.De kleuren foto heeft een romantische sfeer. De
zwart-wit foto straalt treurnis uit. (Wilma Schrier)
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Omgezet en contrast verhoogd, omdat de vormen belangrijk zijn en de storende zaken op de landhoofden wegvallen.,
(Hans Nieuwland)

Eén van de werkers aan de haven van Middelharnis in december 2020. In zwart wit komt de karakterieke uitdrukking
van deze zeebonk echt duidelijk over. (Kees van ‘t Zelfde)

De kleurenfoto is romantischer, de sporen doen veel minder mee. In zwart-wit is er veel meer nadruk op de lijnen.
Door de bewerking is het een krachtiger beeld geworden. (Theo Mastenbroek)
30 De Rarekiek Kroniek

Het digitale begin
We gaan terug naar 1997. De digitale fotogaie begint terrein te winnen. Binnen De Rarekiek wordt er voorzichtig
aan gesnufeld. Echter één lid, Fons Kern, gaat gelijk het diepe in. Hij ziet grote voordelen boven het moeizame
werk in de doka. Hij schaft een A2-printer aan en gaat met computer en Photoshop aan de slag. De redactie nam
een kijkje bij hem thuis.

Een avond in de doka bij Fons
Als we amateur-fotografie anno 1997 onder
de loep nemen kunnen we niet om de digitale
fotograaf heen. Wat is dan een beter
voorbeeld dan om eens een keer bij Fons
Kern op bezoek te gaan.
Vorig jaar is hij echt op gang gekomen met dit
medium. Zijn huis bood geen ruimte voor een
ouderwetse doka. Hij had behoefte aan een
alternatief.
Op de jubileumtentoonstelling vielen zijn
digitale printen op A2 formaat erg op,
maar….. hoe doet hij dat allemaal?
Door Miranda Volaard
Op dinsdag 18 november jl. zijn we met de redactie op
bezoek gegaan bij Fons. Na eerst de prachtige woning
bezichtigd te hebben incl. de eigen gemaakte glas-inlood ramen, zijn we in de "doka" van Fons gedoken.
Deze doka ziet er op z’n zachtst gezegd iets anders uit
dan je in eerste
instantie zou
vermoeden. Geen
ontwikkelaar,
geen fixeer, nee
zelfs geen
vergroter staat er
in zijn "doka".
Alleen een bureau
met PC is alles
wat hij nodig
heeft. Maar hoe
dit werkt leest u
verderop.
Volgens Fons’
voorspelling gaat
95% van de
(amateur)fotografen digitaal
werken.
Fotozaken
zouden daarop in
moeten spelen
om de
mogelijkheden voor hen te vergroten.
De met een "ouderwetse" camera (Olympus OM 4)
gemaakte foto’s worden door de fotohandelaar
overgezet op een cd-rom, waar zo’n 100 foto’s
(negatieven) op kunnen. De prijs hiervan is ongeveer fl
1,50 per foto, en een cd-rom kost zelf fl 15,-. Per
negatief is zo’n 6 MB opslagruimte vereist, vandaar dat
het niet op een normale diskette bewaard kan worden.
Bewerkte negatieven kunnen bewaard worden op een

zgn. ZIP schijfje met 100 MB opslagruimte.
Fons maakt (nog) geen gebruik van een digitale
camera omdat deze te duur is en nog te weinig
kwaliteit levert. Nadat Photoshop opgestart is kan de
cd-rom met foto’s bekeken worden. Het oproepen van
een foto op het volledige beeldscherm kost minder dan
30 seconden tijd. Links in beeld verschijnt een menu,
waar d.m.v. verschillende ikoontjes verschillende
bewerkingen te realiseren zijn.
Enige toepassingen zijn:
- kleur aanpassen
- van afdruk naar negatief
- de lichtinval veranderen
- verschillende lichtsoorten, b.v. spotlicht
- draaien
- in- en uitzoomen
- contrast en licht/donker wijzigen
- gummen (het weggegumde wordt automatisch
opgevuld)
- kleur toevoegen
- onderdelen verzetten (b.v. een paaltje)
- filters toevoegen (ook trucjes)
Maar ook het
wegwerken van
storende
elementen b.v.
witte lucht kan
binnen een heel
korte tijd
gerealiseerd
worden. Ook het
scherper maken
van onscherpe
beelden, b.v.
letters, is
mogelijk.
De afdrukkosten
zijn ongeveer:
per vel papier
van 40x60 cm.:
papier fl. 7.-,
inkt fl. 13.- Het
printen neemt
ongeveer een
half uur in
beslag.
Alle mogelijkheden van dit programma zijn door Fons
nog niet bekeken, omdat dit zeer uitgebreid is. Er zit
ook nog een dik instruktieboek bij.
Helaas was de printer in reparatie, zodat we geen
direct resultaat van het programma konden zien.
Hoe dan ook, de mogelijkheden van deze "doka" zijn
onbegrensd. Het is een lust om erin te kunnen werken.
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