
36 NCN Magazine | december 2013 NCN Magazine | december 2013  37 

Uitvergroot

‘�Genster’�fotografeert�analoog�
en�digitaal
Tekst | Jac Trum | Beeld | René Vonk
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Maar sinds 2008 is het toch steeds vaker 
een digitale Nikon camera die de foto’s 
maakt. De D90 wordt daarvan het meest 
gebruikt, maar ook een wat oudere analoge 
F-801 komt nog wel eens uit de tas. “Het 
mysterieuze van de analoge camera vind 
ik leuk. Dat je niet meteen ziet hoe de 
foto is uitgevallen, maar nog even geduld 
moet hebben tot hij is ontwikkeld.”
 
René Vonk (forumnaam ‘Genster’) maakte 
via Marktplaats en de Usenet groep nl.foto 
met andere Nikon gebruikers, waaronder  

Hans Kuhn, die hem verleidde lid te  
worden van de NCN. Sindsdien is René 
een vertrouwd gezicht geworden bij  
foto-excursies van onze club en sieren  
zijn foto’s regelmatig de NCN website.

Toch zijn veel foto’s die René maakt nog 
steeds analoog. “Van Nikon gebruik ik 
daarvoor de F70 of F60. Sinds kort heb ik 
de F-801 en ik ben nog op zoek naar een 
goede F100. Ik gebruik meestal Hema  
Super SR films van 200- of 400 ISO. Die 
zijn goedkoop en goed verkrijgbaar.” De 
films laat René ontwikkelen bij ‘de Afdruk’ 
in Breda (deafdruk.nl). “Dat gebeurt in 
C41, dus omzetten naar zwartwit moet  
ik zelf doen.” De negatieven worden 
vervolgens gescand met een Epson V600 
scanner, altijd op 2400 dpi TIFF formaat. 
René: “In CNX2 zet ik ze dan om in zwart-
wit. Vaak gebruik ik in CNX2 het digitale 
geelfilter, zeker bij wolkenpartijen, en 
meestal verhoog ik het contrast wat, 
omdat ik van ‘flink donker’ hou in een 
zwartwit foto.” 

In zijn verzamelkast heeft hij zo’n 125 analoge camera’s staan, 

waaronder een hele reeks Praktica’s. De Nikon 35Ti komt  

daarvan tegenwoordig regelmatig in actie “want het is zo’n  

lekker compacte camera”.

Alle afgebeelde foto’s zijn gemaakt met de Nikon 35Ti (www.kenrockwell.com/nikon/35ti.htm) tijdens de Scott Kelby’s Worldwide Photo Walk 2013 

op 5 oktober te Gouda. Kijk voor nog meer foto’s op analogenster.wordpress.com


