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Van de interimvoorzitter

Alweer bijna een jaar voorbij, voor mij al een tijdje met een dubbele 
pet op.
Tot nu toe gaat het goed maar voor het bestuur zou het ideaal zijn 
als er in 2019 versterking komt. Terugkijkend naar 2018 hebben we 
afscheid genomen van onze voorzitter wegens verhuizing en heb-
ben we toch 2 mentoraten en een cursus gestart.
We hebben een extra avond kunnen organiseren dankzij Camera-
Nu met een mooie lezing met foto’s van Johan van de Wielen. 

Ik mocht zelf ook deelnemen aan de vergadering van het Bonds-
bestuur van de Fotobond en was positief verrast over de dynamiek 
die er nu aanwezig is. Het nieuwe bestuur heeft veel plannen, er 
worden nieuwe ideeën ontwikkeld en naar de toekomst gekeken. 
Als afdeling en voor de clubs kan er alleen maar meer voordeel uit-
komen. 

Onlangs hadden we de bespreking van DBC 2018. De opkomst 
was groot en we hadden een volle zaal met enthousiaste fotografen. 
Nogmaals gefeliciteerd aan FK Eemland, en de bijzondere foto met 
een score van maar liefst 10 punten (van één jurylid). Voor het volle-
dige verslag zie het artikel verderop. 
De data voor de wedstrijden van 2019 zijn vastgelegd en die staan 
bij het agenda overzicht. 
De bedoeling is om in 2019 ook weer 2 mentoraten aan te bieden 
en 2 cursussen . Details hierover zullen dan in begin 2019 volgen.

De winterperiode komt er aan en zal hopelijk veel fotomomenten en 
initiatieven gaan opleveren. 
Voor iedereen mooie feestdagen en een goed begin van het nieuwe 
jaar

Ruud Slot
Voorzitter a.i. Fotobond Afdeling Utrecht ‘t Gooi 

Foto voorpagina:
Deze foto van Heleen Jonkman maakte deel uit van de winnende 
inzending van Fotokring Eemland bij de De Beste Club. 

Agenda

28 januari:
Start cursus jureren
13 maart:
AAV gevolgd door een lezing
18 t/m 22 maart:
Inleveren 5 met samenhang
16 april:
Bespreekavond 5 met samen-
hang
11 t/m 15 november:
Inleveren De Beste Club
11 december:
Bespreekavond DBC

Met uitzondering van de     
cursus jureren vinden alle 
avonden plaats in gebouw 
De Koppeling, 
de Clomp 19-04, 
3704 KS Zeist.
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Bestuursmededelingen

Bestuursamenstelling en taakverdeling: 
Ruud Slot, voorzitter ad interim, voorzitter.afd07@fotobond.nl
Rien van Dam-Baggen, secretaris, secretaris.afd07@fotobond.nl
Ruud Slot, penningmeester, penningmeester.afd07@fotobond.nl
Gerrit Heil, wedstrijden, wedstrijden.afd07@fotobond.nl
vacature voorzitter en
vacature algemeen bestuurslid, opleidingen en redactie

Voor zaken mbt Opleidingen kun je je richten tot de secretaris. 
Voor zaken mbt tot de Redactie, wend je tot Ruud Mulder via redactie.afd07@fotobond.nl 

Clubs en leden
FC Argentum heeft aan de Ledenadministratie van de fotobond laten weten dat zij zich per 1 ja-
nuari 2019  terugtrekken als lid van de fotobond. Tot nu toe hebben vijf van hun leden laten weten 
dat ze met ingang van die datum persoonlijk lid van de bond, Afdeling Utrecht- ‘t Gooi, worden.  

Jubilea
In eerdere edities van In de Kijker hebben wij de clubs opgeroepen jubilea aan het Afdelingsbe-
stuur te melden. Wij dachten daarbij aan een jubileum van de club zelf. Dat verzoek houden we 
graag in stand, en zover mogelijk zullen we ook acte de présence geven, als we daarvoor uitge-
nodigd worden. 
Onlangs kwamen ook de jubilea van leden van een club aan de orde op de vergadering van het 
Bondsbestuur, zoals een zilveren of gouden lidmaatschap van de club, maar ook de uitreiking van 
een bondsonderscheiding voor verdiensten. Het Bondsbestuur heeft nu besloten dat de uitreiking 
van de bondsonderscheidingen in de toekomst via de club zelf gaan. Voor ons als Afdelingsbe-
stuur houdt dat in dat wij graag een uitnodiging ontvangen voor zo’n uitreiking maar ons niet meer 
verplicht (hoeven) voelen om aan elke uitnodiging gehoor te geven. Uiteraard zullen we proberen 
te komen, maar er wel een beetje selectief mee omgaan. 

Ledenpas
De fotobond verstrekt de ledenpas in 2019 digitaal en daarvoor is het nodig dat alle leden - club-
leden én persoonlijke leden - een (soort) pasfoto uploaden. Wij verzoeken dringend iedereen die 
dit nog niet gedaan heeft om dat alsnog op korte termijn te doen. Als je niet meer weet of je het al 
gedaan hebt, check dit dan svp even en doe het eventueel alsnog. 

Opleidingen
Inmiddels is ook de Cursus Jureren in clubs geregeld. De cursus start eind januari 2019 en wordt in 
drie bijeenkomsten gegeven door Harry Sikkenk. De cursus is vol met 10 deelnemers. Daar zijn we 
blij mee. 
Momenteel lopen de volgende mentoraten/cursus binnen de Afdeling Utrecht - ’t Gooi in het sei-
zoen 2018-2019, te weten een Masterclass door Harry Sikkenk met als thema Seriematig fotogra-
feren, een Mentoraat door Pieter van Leeuwen en een cursus Flitstechnieken door Johan Huizing. 

Algemene Afdelingsvergadering 2019
De AAV vindt in 2019 plaats op woensdag 13 maart  in De Koppeling in Zeist. Na afloop van de 
vergadering zullen we een aansprekend fotograaf plannen om een presentatie te geven. 

Vervolg bestuursmededelingen volgende pagina
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De Beste Club 2018
Op dinsdagavond 11 december 2018 vond een heel druk bezochte bespreking en prijsuitreiking 
plaats van de wedstrijd om De Beste Club Trofee. Simon Ophof besprak de ingezonden foto’s van 
de clubs die aanwezig waren. Ik hoorde in het publiek de woorden “leerzaam, heel informatief e.d.” 
Voor het verslag van deze wedstrijd verwijs ik graag naar de website en verderop in deze In de Kij-
ker.

De wedstrijden van de Afdeling in 2019
Het Afdelingsbestuur heeft besloten in 2019 de volgende twee wedstrijden te organiseren:
- 5 met Samenhang. Deze wedstrijd vindt plaats in het voorjaar van 2019. Het inleveren van de foto’s 
bij bestuursleden van de Afdeling is gepland van 18 t/m 22 maart en de bespreekavond zal plaats-
vinden op dinsdag 16 april.
- De Beste Club. Deze wedstrijd  om de Dick van Groningen Trofee wordt in het najaar van 2019 
gehouden. De geplande data voor het inleveren van de foto’s bij bestuursleden van de Afdeling zijn 
11 t/m 15 november 2019 terwijl de besprekingsavond is gepland op 11 december 2019 in de Kop-
peling in Zeist. 
Verderop in deze In de Kijker het verslag van de feestelijke uitreiking van de onderscheidingen.

Privacyregels binnen de Afdeling
Wat de privacywetgeving binnen de Afdeling betreft, volgen wij de Fotobond. Informatie hierover is 
te vinden op de website van de Fotobond https://fotobond.nl/over-fotobond/privacywetgeving/. 

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling Utrecht-’t Gooi 

Vervolg bestuursmededelingen vorige pagina

            Het Afdelingsbestuur wenst iedereen 
          een fantastisch fotojaar 2019!!
foto: © Rien van Dam-Baggen
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Delden,  19 november 2018

Aan Besturen van fotoclubs

Geacht bestuur,

De stichting Zoutmuseum Delden nodigt uw leden uit om deel te nemen aan een foto-expositie  met als 
thema ‘ZOUT’.
De ingezonden foto’s zullen in de maanden april t/m juni 2019 in ons museum worden tentoongesteld.
Het Zoutmuseum, in het hart van Delden, toont de Twentse historie van de vondst van zout en de rol van 
zout in ons dagelijks leven. Wij organiseren tegen deze achtergrond met enige regelmaat wisselende 
exposities.
In het voorjaar van 2019 willen we graag uw leden ruimte bieden om foto’s met als thema ZOUT te 
exposeren aan het publiek. Voor de als beste beoordeelde inzendingen stellen we enkele fraaie prijzen 
beschikbaar. 
De organisatie is in handen van de fotoclub ‘De Hof’ in Delden.
Voor de voorwaarden aan waaraan de inzendingen moeten voldoen, ga naar www.fotoclubdehof.nl. Er 
zijn prijzen aan deze expositie verbonden.
Het affiche voor deze unieke expositie vindt u op de volgende pagina van ‘In de Kijker’.

Met vriendelijke groet
Fotoclub de Hof
expositie@fotoclubdehof.nl

Uitnodiging
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Exposities
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Foto-expositie Jan Vernooij

van  01.12.2018  t/m 31.01.2019

Kijken en fantaseren 

CODA Centrale Bibliotheek  | reguliere openingstijden | gratis toegang

In de maanden december en januari is in CODA Centrale Bibliotheek de foto-expositie Kijken en 
fantaseren te zien. De fotoserie laat zien hoe Jan Vernooij zijn eigen wereld creëert. De expositie in 
CODA Centrale Bibliotheek is tijdens reguliere openingstijden gratis te bekijken.

“Imagination is more important than knowledge”, zei Einstein ooit. Een citaat dat fotograaf Jan Vernooij 
graag aanhaalt. Zijn landschapsfoto’s kenmerken zich door het onverwachte. Met zijn dromerige 
beeldtaal roept hij een andere beleving op van de werkelijkheid. Het uitgangspunt is altijd dat een 
landschapsfoto meer moet zijn dan de werkelijkheid. Bekijk meer foto’s van Jan Vernooij op: 

www.fotojanvernooij.nl

 https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/agenda/foto-expositie-jan-vernooij

© Jan Vernooy



PAGINA 8 IN DE KIJKERWINTER  2018
 

Foto expositie “ Van Rijn tot Rug

Gemeentehuis te Rhenen 
13 december 2018 t/m 18 januari 2019

Een presentatie van een stuk natuur dat zich uitstrekt tussen de rivier de Rijn en de Utrechtse Heuvelrug 
van Rhenen tot Amerongen. 
Een gebied van ongeveer een kilometer in de lengte en de breedte.

Mijn tocht begint bij de Rijn. Ik heb daar allerlei facetten die met natuur, weersomstandigheden enz. te 
maken hebben gefotografeerd. 

Deze presentatie laat de functie van de Uiterwaard zien. 
De primaire functie van de uiterwaarden is waterhuishoudkundig. 

Het is de ruimte die de rivier nodig heeft om tijdelijke piekafvoeren aan te kunnen. Het ecoduct, viaduct 
voor wilde dieren biedt een veilige oversteek van de Plantage naar de uiterwaard.

De bewoonster van de Plantage, die in een originele 
tabaksboerderij woont, vertelt mij een boeiend verhaal. 

Mevrouw van Asch van Wijck woont op Kasteel Prattenburg en maakt met mij een fantastische wande-
ling door haar tuin, grenzend aan het bos van haar landgoed,  

midden op de Utrechtse Heuvelrug.

De boswachter vertelt mij over alle bijzonderheden van dit unieke gebied.

Verder wandel ik met mijn camera naar ‘ De eenzame eik’, gelegen op het hoogste punt van de Ame-
rongse Berg. Er doen de meest fantastische verhalen de ronde over deze eik. Veel kinderen hebben hun 

gedachten daarop losgelaten.

Mijn opnames zijn gemaakt in alle weersomstandigheden en natuurlijk ook in alle seizoenen.

Het is voor mij bijzonder om in het Gemeentehuis van Rhenen te mogen exposeren en wens u veel kijk-
plezier!!! 

Nanny van Ommeren, fotografe
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Bovenste foto Herten, Onderste foto Ganzen op de Rijn
© Nanny van Ommeren
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DE BESTE CLUB

Bespreking en prijsuitreiking van DBC 2018

Op dinsdagavond 11 december vond in Zeist - met 81 fotografen in de zaal exclusief bestuur en jury 
- de bespreking plaats van de tien foto’s die door elk van  18 clubs waren ingezonden voor de Afde-
lingswedstrijd om de Beste Club Trofee (DBC). De juryleden Simon Ophof en Hans Brongers  hadden 
de 180 foto’s op een middag eind november gejureerd aan de hand van de afgedrukte versies zoals 
ingeleverd door de clubs. Hoewel alleen het buitenste formaat van de in te leveren foto’s is vastgelegd 
in het reglement, viel het op dat nog steeds vrijwel alle foto’s in een passe-partout van 40x50cm waren 
gezet, vaak zwart, een enkele keer gebroken wit/crème en heel af en toe in een kleur die bij de foto 
paste. De inzendingen moesten per club uit werk van minimaal 5 fotografen bestaan, wat slechts bij 
twee clubs het geval was: bij de meeste andere clubs bestond de inzending uit minimaal zeven fotogra-
fen. 
Ook nu weer had het Afdelingsbestuur ervoor gekozen de 180 ingezonden foto’s  uitsluitend digitaal 
op groot scherm te tonen in plaats van ze steeds alle tien per club op de bok te zetten. Deze aanpak is 
behoorlijk tijdbesparend.  Eén scherm vertoonde steeds alle 10 de foto’s van een club  in één beeld en 
op het andere scherm werd steeds groot de foto getoond die op dat moment door de jury werd bespro-
ken. 
We hadden met Simon en Hans voor deze editie van De Beste Club Trofee een topjury in huis gehaald. 
Samen hebben zij het in de fotobond als standaardwerk gehanteerde boek  
“Over foto’s gesproken” geschreven terwijl Simon bovendien de landelijke cursus Jureren heeft ontwor-
pen waar de juryleden voor de grote landelijke wedstrijden hun opleiding krijgen of hebben gekregen.  
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Op deze bespreekavond besprak Simon de foto’s in zijn eentje omdat Hans verhinderd was. Ze hadden 
op deze situatie geanticipeerd door bij het jureren veel tijd te besteden aan het samen bespreken van 
elke foto, alvorens, in een volgende ronde, in overleg hun eigen beoordeling in de vorm van een cijfer 
te geven. 
Het was een geanimeerde bespreking, vooral heel leerzaam. Simon besprak de foto’s heel intensief,  
met veel aandacht voor wat Hans en hij goed vonden aan de foto, hun eventuele verschilpunten en hij 
gaf ook bruikbare tips over hoe een foto eventueel  spannender en pakkender  gemaakt kon worden.  
We hoorden in de pauze en na afloop veel enthousiaste reacties over de bespreking, waarbij heel vaak 
het woord “leerzaam” en synoniemen daarvan voorbij kwamen.  Simon kreeg een spontaan applaus 
na de bespreking.  
Nadat de foto’s van de aanwezige clubs waren getoond en besproken nam Ruud Slot, interim-voor-
zitter van de Afdeling, het woord voor de bekendmaking van de prijswinnaars. Te beginnen met de 5e 
plaats werd een vertegenwoordiger van de betreffende club naar voren gevraagd waarna Ruud hem 
het certificaat uitreikte en ze gezamenlijk op de foto werden gezet met hun certificaat.  
Aan de winnaar van de wedstrijd, ook dit jaar FK Eemland, werd onder applaus van de aanwezigen 
door Dick van Groningen Schinkel, o.a. oud-voorzitter van de Afdeling Utrecht-’t Gooi,  de naar hem 
vernoemde trofee uitgereikt. Gelukkig is de trofee geen wisseltrofee want dan had Eemland hem allang 
in hun prijzenkast mogen zetten en had er een nieuwe trofee moeten komen.
 Complimenten voor de vijf eerstgeplaatsten van 2018: 
1. FK Eemland, 154 punten 
2. FG Kromme Rijn, 151 punten 
3. FG Fotogein, 146 punten 
4. De Verbeelding, 143,5 punten en 
5. AFC Flevo, 143 punten 
Vier van deze clubs eindigden in 2017 ook al bij de eerste zes geplaatsten.
Voor de resultaten uitgesplitst per foto per club, klik hier op “2018 Uitslag DBC”.
Daarna had Ruud nog een kleine verrassing. Het Afdelingsbestuur wilde dit jaar ook eens aandacht 
geven aan de individuele hoogstscorende fotografen. Om de beurt werden zeven fotografen die met 
hun foto een score van 18 behaalden, naar voren geroepen om een certificaat in ontvangst te nemen. 
En vervolgens de twee fotografen die maar liefst 19 punten van de jury hadden gekregen voor hun foto, 
Heleen Jonkman van FK Eemland - ze kreeg van één jurylid zelfs een 10 - en Fred Elfrink van FC De 
Verbeelding 811 - hij had zelfs 2 foto’s bij deze beste negen . 
Voor de lijst van de 17 hoogstscorende fotografen, klik  hier op “DBC 2018 top17
Nog een paar opmerkingen van deze zeer ervaren jury, genoteerd tijdens het jureren of de bespreking, 
in willekeurige volgorde:  
- veel foto’s zijn te groot afgedrukt, groot is niet altijd beter/mooier 
- elke foto vraagt zijn eigen presentatie, óngeacht de andere presentaties in de club inzending 
- het gaat om de fóto bij de jurering, maar de presentatie telt zeker mee  
- elke foto wordt op zichzelf gejureerd ongeacht welke foto ervoor of erna komt 
- vaak zijn foto’s te veel verscherpt, over de top, dat doet af aan de foto 
- pas sepia toe als het bij de inhoud en het tijdsbeeld van de foto past 
Dat Simon en Hans veel ervaring hebben bleek ook uit het feit dat ze recent Foto Individueel hebben 
gejureerd en besproken. 
  
Met het verzoek aan de clubs om de foto’s mee naar huis te nemen, sloot de voorzitter  de bijeenkomst  
met een slotapplaus voor de jury en de clubs. 
Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07 
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© Fred Elfrich - FC De VerBEELDing 811 
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© Heleen Jonkman - FK Eemland

De Redactie wenst alle lezers van 
‘In de Kijker’ een mooi en gezond 2019 

en hoopt ook in het nieuwe jaar veel 
foto’s en teksten te mogen ontvangen.
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De voorzitter van FK Eemland, Rob Renshoff neemt de troffee en het bijbehorende certificaat in 
ontvangst van Dick van Groningen Schinkel, de naamgever van de door het Afdelingsbestuur 
beschikbaar gestelde prijs.
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Fouten(?) bij indienen wedstrijdfoto’s

De afgelopen tijd ben ik een paar keer opgetreden als jurylid van fotowedstrijden. Soms is dat ‘ana-
loog’, het beoordelen van geprinte beelden, steeds meer in digitale (of gemengde) vorm. Uiteraard 
moet je zorgen voor een goed gekalibreerd scherm om de foto’s te beoordelen. Dat lukt goed met mijn 
EIZO ColorEdge scherm en Spyder 5 kalibrator. Maar het hangt ook af van mijn presentatie-software. 
Daarover later meer.
De foto’s worden bijna altijd in JPEG-formaat aangeboden en beoordeeld zoals ze op het scherm ver-
schijnen.
Na afloop kan ik het niet laten om de EXIF-informatie van de foto’s te bekijken, en dan vallen mij een 
aantal zaken op. Ten dele hebben die te maken met de keuzes die de inzender maakt om wel dan niet 
EXIF- informatie in te sluiten bij de foto. Maar ik denk dat velen daar niet bij stil staan en er niet over 
nadenken welke EXIF-data ingesloten worden. Bij een aantal punten wil ik opmerkingen maken.

1. Resolutie

Tenzij de wedstrijdvoorschriften anders zeggen, stuur minimaal een resolutie van 1920x1080 pixels 
in. Dat is HD kwaliteit. Maar gebruik ook een lage compressie: minimaal 80 (op een schaal van 100), 
liefst 100. Als beoordelaar wil je af en toe een bepaald deel van de foto uitvergroot zien, bijvoorbeeld 
voor de beoordeling van de scherpte. Meer pixels (bijv. 2400px, of 4HD=3840x2160) en een lage 
compressie helpt dan.  Maar de meeste schermen, beamers of TV’s  gaan niet verder dan HD.

2. Trefwoorden

Een grote meerderheid gebruikt geen trefwoorden. Als je, zoals ik, 42.000 foto’s in je Lightroom collec-
tie hebt staan is het heel lastig om een bepaalde foto terug te vinden. Maar het is een keuze hoe je je 
fotoalbums organiseert, en of je die trefwoorden bij een export voor een wedstrijd ook mee wil 
exporteren.

3. Auteur

Wie is de maker van de foto? Voor een wedstrijd wil of mag je dat niet tonen. Bij de jurering zal er ook 
niet naar gekeken worden, net als naar het plakkertje achterop een passe-partout. Maar vele foto’s 
zullen na afloop op een website van de club of afdeling terecht komen. Samen met het ontbreken van 
copyright-informatie (zie volgend punt) heb je weinig benen om op te staan als je foto geleend wordt 
voor andere doeleinden. Een naam als ‘x’, ‘2017’, of Picasa helpt je ook niet verder.

4. Copyright

Meestal is de copyright-houder ook de maker van de foto. Maar vaak ontbreken beide informatieeen-
heden in de EXIF-header. Veel fototoestellen hebben de mogelijkheid die informatie in de camera op te 
slaan, zodat die automatisch meekomt met de foto. Gebruik die mogelijkheid.  Vaak kun je bij het im-
porteren van je beelden in de verwerkingssoftware die informatie toevoegen of aanpassen. Ik voeg ook 
nog de Creative Commons licentie aanduiding toe: CC BY-NC-SA. Zie daarvoor 
https://creativecommons.nl/uitleg/ 

5. GPS informatie

Mag blijven staan. Google weet toch wel waar je geweest bent. 
https://www.consumentenbond.nl/acties/zeker-online/wat-weet-google-over-jou
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6. Camera-model en -instellingen

Ook een keuze of je deze informatie wel dan niet in EXIF wil laten staan. Het heeft geen invloed op 
beoordelingen, maar is soms handig bij bespreking in de eigen kring: welke sluitertijd/diafragma is ge-
bruikt? Welke lens? Ook het opzoeken van foto’s wordt eenvoudiger (net als met de trefwoorden en de 
datum van opname). Bij het beoordelen van foto’s wordt ook niet naar de datum van opname gekeken. 
Alhoewel die soms van jaren geleden is, ook bij wedstrijden waar ‘recente foto’s’ worden verwacht. Dat 
is volgens de jury de verantwoordelijkheid van de indiener en/of de club.

7. Kleurprofiel

Hier worden de meeste fouten gemaakt. Bij een recente jurering had bijna 20% van de foto’s een onge-
codeerd of verkeerd kleurprofiel.
De kleurruimte bepaalt het bereik van de kleuren die in de foto is opgeslagen. AdobeRGB heeft een 
grotere ruimte dan sRGB en velen hebben dat als standaard opgeslagen in hun camera. Je kunt het 
beste zo groot mogelijk beginnen, want bij iedere bewerkingsstap verlies je iets. Maar uiteindelijk moet 
je de kleurruimte omzetten naar het weergave-apparaat dat deze kleurruimte begrijpt. Programma’s als 
Adobe Lightroom en Photoshop, en ook de Windows foto-viewer, zijn color aware, d.w.z. dat ze de 
kleurruimte lezen en omzetten naar het uitvoerapparaat, meestal een sRGB kleurenscherm. Bij een prin-
ter wordt het omgezet naar de CMYK kleurruimte van de printer.
Voor het beoordelen van een foto met de Windows viewer, of met Lightroom, maakt het dus geen ver-
schil welke kleurruimte er ingesteld is. Maar als je bijvoorbeeld IrfanView gebruikt als presentatie soft-
ware maakt het wel degelijk verschil. Een AdobeRGB foto wordt veel fletser getoond dan wanneer de 
foto geconverteerd is naar een sRGB kleurruimte. Zie bijvoorbeeld de twee foto’s hieronder, beiden zijn 
geknipt vanuit een schermpresentatie:

Codering AdobeRGB Omgezet naar sRGB
 
De rechter foto heeft duidelijk een betere uitstraling en is kleur-echter (als het goed overkomt in dit docu-
ment).
Als de linker foto beoordeeld wordt door een jurylid kan die al snel zeggen: leuke foto, maar een beet-
je flets. Bij de rechter foto: mooie frisse kleuren, een extra punt! Als hij (of zij) geen verschil ziet heb je 
geluk: dit jury-lid heeft een color aware foto-viewer.
Een eenvoudig voorbeeld om het uit te leggen. JPEG heeft een 8-bit kleurendiepte, dus de waarden 
0 tot 255. Een mooie kleur rood heeft bijvoorbeeld de waarde 200. Maar AdobeRGB zal deze kleur 
een waarde 190 geven, want de kleurruimte van AdobeRGB is groter, dus er zijn meer kleuren rood 
boven die mooie kleur rood. Zonder conversie naar sRGB zal ‘190’ gepresenteerd worden op het sRGB 
scherm, dus het wordt minder rood. Met conversie wordt het 199, en wordt de mooie kleur rood gepre-
senteerd. Let wel: de getallen zijn fictief. De wijze van conversie speelt ook een grote rol.



PAGINA 17IN DE KIJKER WINTER 2018

Ook print centrales zullen niet altijd begrijpen wat je kleurprofiel is. Bij Profotonet zal het goed gaan, 
maar wat doet het Kruidvat? Je krijgt wellicht een fletse foto terug, terwijl het in Lightroom zo mooi was. 
Een goede uitleg van het bovenstaande vind je ook bij: 
https://vinkacademy.nl/fotografietips/kleurruimtes-adobergb-srgb-prophotorgb-cmyk/. 
En als de kleurruimte niet gedefinieerd is? Dan ben je aan de goden overgeleverd. 

Slot

Er is een taak voor de clubbesturen en wedstrijdcommissies in de club om er voor te zorgen dat foto’s 
technisch goed worden ingestuurd bij wedstrijden, maar ook naar printcentrales. Maar allereerst moet 
de fotograaf zelf zich bewust zijn van de technische achtergrond van een digitale foto.
En dan heb ik het nog niet gehad over de andere veel gebruikte kleurruimte: ProPhotoRGB en de ver-
schillen tussen 8 en 16 bit kleurdiepte. En hoe zit het met zwart/wit foto’s?
Misschien een volgende keer.

Jan Donders

Fotogroep Fotogein

Nieuwegein

mailto:jan@jandonders.nl

Ter illustratie: bij een jurering van bijna 100 digitale (jpeg) foto’s kunnen de 

volgende gegevens uit de EXIF informatie gehaald worden: (aantallen in procenten) 

Ja Nee
Gebruik trefwoorden 20 80
Naam auteur 40 (waarvan 4 ‘Picasa’) 60
Copyright informatie 23 77
Model camera 86 14
Opname instellingen 81 19
Kleurprofiel 13 AdobeRGB

81 sRGB

6 ongecodeerd
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In de Kijker is het digitale informatiebulletin van de Fotobond Afdeling Utrecht-’t 
Gooi. In de Kijker verschijnt minimaal 4x per jaar en wordt samengesteld door 
Rien van Dam-Baggen en Ruud Mulder en wordt uitgebracht onder de verant-
woordelijkheid van het bestuur van de Afdeling Utrecht-’t Gooi.

REDAKTIESLUITING

Het volgende nummer van In de Kijker verschijnt rond de jaarwisseling.
Artikelen, foto’s en/of andere voor de lezers interessante bijdragen dienen 
daarvoor 
UITERLIJK 15 maart 2019 in het bezit zijn van de redactie.
Inzendingen per mail (foto’s zoveel mogelijk per wetransfer) naar
redactie.afd07@fotobond.nl
De redactie heeft het recht om ingezonden bijdragen te weigeren indien deze 
het belang van de lezers zouden schaden.
Inzenden betekent NIET automatische plaatsing, maar wordt wel zoveel moge-
lijk gewaarborgd.

BESTUURSLEDEN AFDELING UTRECHT ‘T GOOI

Ruud Slot  - interim-voorzitter
voorzitter.afd07@fotobond.nl

Rien van Dam-Baggen - secretaris
secretaris.afd07@fotobond.nl

Ruud Slot  - penningmeester
penningmeester.afd07@fotobond.nl

Gerrit Heil  - algemeen bestuurslid 
wedstrijden.afd07@fotobond.nl

Vacatures - voorzitter
    - algemeen bestuurslid

COLOFON


