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Van: Peter Oosterbaan
Aan: Annie van Dijk; Bianca Roeleveld; Chris de Gier; Evelyn Van der Horst; Gerard Schoonderwoert; Marga


Elberse; Monique Boutens; Peter Oosterbaan; Sandra Molenaar; Stephan van der Steen; Sylvia de Bruijn
Onderwerp: Verslag 1e Zoomavond Heliosfotografie
Datum: vrijdag 25 februari 2022 11:15:35


Beste Heliosmensen, 


Als eerste: ik kijk terug op een geslaagde 1e Zoombijeenkomst Macro/Helios, ik heb heel
mooie foto's voorbij zien komen, sommige met enige jaloezie. Ik heb zelf nog veel te leren,
vooral op creatief gebied, maar dat hoort ook gewoon bij FLOMIG! natuurlijk. 
Verder hebben Chris en ik afgesproken om voortaan een gecombineerd verslag naar jullie
te sturen, ditmaal is mijn verslag nog even apart, Chris zijn verslag hebben we al
ontvangen. 


De keuzelijst voor invulling van onze Zoomavonden hebben jullie net ontvangen, svp
invullen vóór zondagavond, dan kunnen we de volgende avond gaan plannen. 


Voor wat betreft de opdracht voor de 2e Zoomavond (wordt dus nog zsm gepland) heeft
Chris jullie het volgende gestuurd: 


Helios:


Maak een interessante / attractieve foto van keukengerei.
Zorg ervoor dat de scherpte op het juiste scherpstelpunt ligt.
Licht het object goed uit (natuurlijk licht, flitser(s) of continu-licht).
Gebruik een statief om bewegingsonscherpte te vookomen.
Bewerken is uiteraard toegestaan.
Mag in kleur of zwart/wit.
En als speciale uitdaging voor de Helios leden..  Probeer dmv belichting en/of
verlichting het Helios effect te genereren / versterken !
Hoe je dit gaat doen laten we aan jullie maar je zal aan de foto moeten kunnen
zien dat er een Helios lens is gebruikt


Dan het verslag van de Heliosfoto's van afgelopen dinsdag
Er zijn in totaal 26 foto's ingeleverd voor de Heliosgroep. een mooi aantal voor de 9 leden van
de groep die gelegenheid hadden om iets in te leveren. De groep bestaat thans uit 11 leden. 
Een aantal foto's zijn een combinatie van macro en Helios door gebruik van tussenringen
beland je namelijk in het macrobereik, levert zoals ook deze avond laat zien heel mooie
foto's op. 


Aangezien mijn PC gisterochtend naar de reparateur is gegaan ben ik de bewerkingen van
dinsdagavond kwijt (staan namelijk in de op PC opgeslagen Lightroom catalogus) en heb
ik de foto's zelf weer een paar bewerkingen gegeven voor deze mail. 


Annie
Een van de eerste probeersels van Annie, die net is aangesloten bij de groep "Helios".
Mooie onderwerpkeuze qua kleur en compositie.  Helioseffect is in deze foto te zien met
name in de achtergrond. 
Annie geeft aan wel moeite te hebben met scherpstellen en algemeen gebruik van de
Helioslens. Reden om een aparte afspraak te maken voor geïnteresseerden om gebruik van
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de Helioslens te bespreken, Peter organiseert afspraak. 


Bianca
Prachtige foto qua scherpteverloop, kleurkeuze en compositie, alleen per ongeluk genomen
op ISO2000 waardoor er onbedoeld veel ruis in het eindresultaat is gekomen, in deze
bewerking wel wat gecorrigeerd. Klassiek Helios-onderwerp, mooi uitgevoerd. 







Chris
Deze foto van Chris laat zien dat ook 60 jaar geleden met Helioslenzen haarscherpe foto's
mogelijk waren: op het garen zijn zelfs de zijdraadjes en de naaldkop gestoken scherp in
beeld gebracht. Mooie foto, zoals we van Chris gewend zijn perfect uitgelicht en mooie
compositie. Om het Helioseffect zichtbaar te maken heeft Chris wat
achtergrondlichtjes aangebracht, kennelijk hebben Helios lenzen toch speciale
omstandigheden nodig voor het effect. 







Evelyn
Ook voor Evelyn een van de eerste foto's met een Helioslens. Heel geslaagd qua kleur en
compositie, verzadigingen hier en daar aangepast. Ook Evelyn wil graag gebruik maken
van de instructie. Verder valt bij de foto's op dat er op bepaalde plaatsen een halo rond
hoogbelichte delen ontstaat op beide foto's die ze ingeleverd heeft. De foto's die Sylvia met
dezelfde lens heeft gemaakt vertonen dit niet, dus kennelijk toch een kwestie van
omstandigheden en (belichtings)instellingen, komen we op terug. 


Marga
Tsja, wat moeten we nog zeggen over de Heliosfoto's van Marga: zeer zorgvuldig
voorbereid en uitgevoerd, heel mooie foto. De teerheid van het onderwerp straalt er vanaf.
Andere foto van Marga is met de Petzval (gemodificeerde Helios) gemaakt, is niet de
favoriet van Marga omdat het swirl-effect wel erg nadrukkelijk aanwezig is. Maakt de foto







erg druk en de omgeving van het onderwerp vraagt veel aandacht door de swirl, met wat
nabewerking is dit wel aan te passen maar de Petzval is een lens voor liefhebbers. 


Monique
Ook Monique is debutant met de Helioslens en wil graag instructie in het gebruik. De foto
van Monique laat een perfect onderwerp voor Helios zien, mooie kleurkeuze en
compositie, qua uitvoering gaan we kijken hoe we de foto's scherper krijgen en mbv
belichting het Helios-effect er meer inn krijgen. 







Peter
Ik werk niet (meer) met een Helios maar met een moderne variant: de Lensbaby Composer
Pro II met Sweet lens er in. In deze foto een architectuuronderwerp gekozen, de Oranjerie
van Huis Doorn. Een tweede architectuurfoto van mij, Villa Jongerius in Utrecht, is minder
sterk, keuze van het scherpstelpunt is kennelijk belangrijk bij dit soort foto's. Hier werkt de
scherpstelling op het centrale deel goed. Kennelijk werkt de Lensbaby beter voor
architectuurfotografie dan de Helioslens. 


Sandra
Werkelijk prachtige foto van Sandra, creatief hoog niveau en zeer zorgvuldig voorbereid
en uitgevoerd. Van bovenaf belicht en genomen met Helios en de kleinste tussenring. Een
echte Sandra, niets meer aan bewerken, deze foto. 







Sylvia
Prachtig uitgevoerde Heliosfoto (met dus dezelfde lens als Evelyn nu heeft) van een
typisch Helios-onderwerp: bloemen/planten. Heel mooi belicht, compositie erg on-Sylvia's
(onderwerp links van het midden) maar heel geslaagd. Chris laat zien hoe je met "masker"
in "verscherpen" in Lightroom selectief kunt verscherpen, wat bij deze foto goed werkt
(wel de "Alt"-toets ingedrukt houden om te selecteren). 


-- 
Vriendelijk groeten
 
Peter Oosterbaan





