Wat vonden klanten van Altra

Advies & Training in Nijverdal van…

De fotografie-opleiding met de digitale spiegelreflex camera ?
Onderstaand tref je een aantal knipsels aan uit reacties en E-mails die klanten van ons
hebben geschreven naar aanleiding van het volgen van de bovengenoemde fotografiecursus.
Lees het even rustig door, neem de stap en haal véél meer uit je mooie camera en
fotografie-hobby!
Ik heb op mijn verjaardag een fotografie cursus cadeau gekregen van mijn vrouw en kinderen bij Altra Advies &
Training, dit gezien ik verleden jaar oktober een spiegelreflexcamera had aangeschaft (Nikon D3100), een
prachtig apparaat als je weet hoe te gebruiken.
Voordat ik met de cursus begon heb ik alleen de stand ‘automatisch’ gebruikt, dit hoort natuurlijk niet gezien de
uitgebreide mogelijkheden die spiegelreflexcamera ’s hebben.
Tijdens de cursus leer je stapsgewijs het apparaat met zijn mogelijkheden kennen. De uitleg is klassikaal en in
kleine groepen wat het begrijpen uitermate ten goede komt. Je krijgt ook huiswerkopdrachten mee en de
opdrachten worden in de volgende cursus bekeken en beoordeeld. Tevens wordt per les ter plekke, het eerder die
avond aan de orde geweest nieuw onderdeel, geoefend.
Kortom wil je je spiegelreflexcamera onder de knie krijgen dan is een cursus bij Altra Advies & Training een
aanrader dit gezien de gezellige sfeer, begrijpbare uitleg door de cursusleider, en de kleine groepen waarin je
deelneemt, kortom er is tijd en aandacht voor iedereen en je leert uiteindelijk hoe te fotograferen.
Henk Olink

Voor deze cursus had ik me aangemeld omdat ik alleen op het ‘groene vlakje’ kon fotograferen.
Lekker makkelijk!
Maar waarom makkelijk doen als het ook wat moeilijker kan, maar wel veel mooiere foto’s
oplevert?!
Tijdens de cursus heb ik veel geleerd over het gebruik van de camera waardoor mijn foto’s veel
mooier zijn geworden qua perspectief, instelling maar vooral qua resultaat.
Vanaf nu fotografeer ik niet meer op het ‘groene vlakje’ maar stel ik zelf mijn camera in en maak ik
met veel meer plezier foto’s!
Groet,
Carolien

Wat een geweldige cursus. Erg veel
geleerd! Voor mij de camera-instellingen
niet meer op de automatische stand, maar
op AV of TV. Bedankt!!
Groetjes,
Marleen

Ik heb ontzettend veel opgestoken in de cursus digitale fotografie. Ik was met name op zoek naar een cursus waar ik ook in de
praktijk veel zou kunnen oefen en leren, en dat is met deze cursus zeker het geval.
Ik heb een tijd geleden ergens anders een cursus gevolgd en die bleek met name zéér theoretisch te zijn.
De vertaalslag van theorie naar praktijk is echter best moeilijk en die stap wordt hier bij Altratraining dus heel goed
opgepakt. Camera-instellingen worden uitgebreid besproken en kun je daarna in de fotostudio goed oefenen zodat je ook
weet waar het bij je camera zit en wat het effect is. Ook worden de ingeleverde foto-opdrachten uitgebreid besproken en daar
leer je heel veel van. Er wordt op de cursusavonden ook wel theorie besproken, maar het meeste moet je toch thuis doen aan
de hand van een zeer goede en gebruiksvriendelijke cursusmap. Dit kun je dan later in de praktijk brengen bij de fotoopdrachten die je mee krijgt.
Kortom een zeer prettige en nuttige cursus waar je heel veel leert en waar je veel profijt van zult hebben.
Groeten en fijne paasdagen,
Robbert Journée

Hallo Alfred,
Na aanschaf van een nieuwe spiegelreflexcamera, wou ik toch meer betere foto's
kunnen maken dan de standaard vakantiekiekjes die iedereen maakt. Kortom ik wou
meer weten over fotografie, dat is zeer zeker gelukt tijdens deze cursus. Het
behandelen van de verschillen de technieken was uitgebreid en duidelijk. Met name
het gelijk in de praktijk brengen van het geleerde in de fotostudio tijdens de les, is erg
leerzaam en leuk om te doen. Ook de praktijkopdrachten leren je anders en beter
kijken om goede foto's te maken. Kortom wil je meer weten over fotografie, dan raad
ik deze cursus zeker aan.
Met vriendelijke groet,
Pascal van Nimwegen

Vanuit Emmen naar een fotocursus in Nijverdal?
Na googelen vond ik de naam Altra Training op internet. Zou Altra Training iets voor mij zijn?
Wat is de kwaliteit van de opleiding? Wat zijn de gebruikers ervaringen? Wat is het niveau
van de cursus? Kortom veel vragen, om je aan te melden voor een fotocursus in Nijverdal.
(met reis afstand 75 km visa versa)
Jl. augustus 2012 telefonisch contact gehad met Altra Training te Nijverdal (Alfred) voor
aanvullende informatie over de fotocursus. Nota bene tijdens de vakantieperiode heeft
Alfred verder verduidelijkt over de werkwijze en inhoud van de cursus.

Na 4- weken hierna, had ik een probleempje met de instellingen van mijn camera. Even
Alfred mailen over het probleem en nieuwsgierig als er überhaupt op mijn mail werd
gereageerd. Een reactie kwam er, en met een technisch advies over de instellingen camera.
De service van Altra Training heeft mij doen besluiten, voor aanmelding voor de cursus in
Nijverdal. Ondanks de reis afstand Emmen-Nijverdal.
De lessen van Alfred zijn erg plezierig en het niveau van de foto opleiding is uitstekend. Zowel
de theoretisch kennis overdracht als de praktijk oefeningen. Van de praktijk oefeningen
(inleveren foto’s) leer jij eigenlijk het meest. En de feedback die jij krijgt, over de ingeleverde
foto’s. Ieder cursist krijgt voldoende aandacht. Dit komt door de kleine groepsgrote, zodat er
ruimte is om vragen te stellen. Ook de gezelligheid en catering (koffie en versnapering) was
prima. Mede dankzij Petra, de partner van Alfred.
Eigenlijk jammer dat de cursus, na 7 is lessen is afgelopen.
Slot
Voor een fotocursus kan ik Altra Training bij iedereen aanbevelen! (ondanks de reisafstand)
Ook heeft de cursus mij een impuls gegeven voor vervolg fotografie.
Alfred bedankt.
Met vriendelijk groet,
Rein O.

Emmen

Hallo Alfred,
Wat heb ik geleerd van de cursus digitale spiegelreflex fotografie.....ALLES van blz 1 t.m eind!
Ik kon met de CANON camera in standje automatisch heel goed overweg en met TV en Av wou dat ook nog wel
lukken, maar wat ik toch allemaal deed..???? En waarvoor het stond was een nog groter raadsel. En van die
eenmalige dagcursus die ik heb gevolgd na aanschaf van de camera was nog wel het een en ander blijven
hangen alleen niet meer in de context van het verhaal.
Mijn verwachtingen t.a.v. de cursus waren, leren omgaan met de camera en leren foto's te maken i.p.v. je
geheugenkaartje vol te schieten.
Nou na les één was ik zeer gemotiveerd, tot vervelend toe aldus mijn familie. Wat mij zeer is bijgebleven is dat
bij het uitvoeren van de eerste opdrachten de eerste lesstof mij tot meer kritisch kijken heeft aangezet. En in
het verloop van de cursus je veel bewuster bezig bent en de foto's ook steeds beter worden, ook al zitten er
vaak ook wel missers bij. Maar als je alles al kunt moet je ook niet op cursus gaan. Vandaar dat ik er wel was.
Het leren herkennen hoe bepaalde standen kunnen zorgen voor het resultaat, das echt leuk en ik had niet
gedacht dat alle info ook blijft hangen. Ook al ben ik de typische van-het-weekend-nog-alles-even-doen
cursist (foto opdrachten), ik heb echt genoten van de cursus en ik vind het eigenlijk erg jammer dat het nu al
klaar is. Mijn verwachtingen tav de cursus zijn meer dan behaald.
Een zeer leerzaam punt is naast de theorie ook het nabespreken van elkaars foto's. Wat leer je daar veel van!
Vooral hoe moeilijk je het jezelf soms ook kunt maken bij het bedenken hoe je de opdracht zult uitvoeren.
Maar je feedback was duidelijk, leerzaam en opbouwend. Je wijze van de info overbrengen heb ik als prettig
ervaren. Je spreekt vol passie en enthousiasme over fotografie. En dat werkt aanstekelijk. Je adviezen tav
fotografie en aanschaf van nieuwe benodigdheden, het was erg fijn dat je daar de tijd voor nam. De opbouw

van de lessen is ook prettig, vooral het actieve gedeelte aan het eind van de les, om inkakken te voorkomen,
maar vooral om de technieken uit te proberen. In een woord TOP! maar dat heb je vast wel eerder gehoord.
Jullie prijs/ kwaliteitsverhouding is het dubbel en dwars waard.
Ik heb ook geluk gehad om in zo'n gezellig groepje te zitten, humor was ook een belangrijk onderdeel, met een
stuk serieus bezig zijn met de materie. Dat werkt zeker motiverend, ook al had ik er soms een beste werkdag
opzitten was toch een beetje erg moe, ik kwam elke keer vol energie en enthousiasme weer thuis. Waar ik
soms ook de opmerking kreeg waarom het toch steeds later werd..... nou het is gewoon bere gezellig en
leerzaam.
Het lijkt me heel leuk meerdere vervolgcursussen bij jullie te volgen, om nog meer uit je eigen kunnen te halen
en van fotografie te leren.
Ik wil je bedanken voor de info en het enthousiasme dat je hebt weten over te dragen. Ik had nog nooit van
ALTRA gehoord voordat ik aan het googlen ben geslagen, maar ik spreek het nu voort!
groet, Saskia Hemmer

Toch enigszins sceptisch ben ik aan deze cursus begonnen!
Dit mede doordat ik inmiddels twee fotografiecursussen had gevolgd, maar helaas niet het
gevoel van kreeg er ook maar iets te van hebben opgestoken.
Na de eerste les waren mijn twijfels al gelijk weggenomen, want bij deze cursus leer je echt
iets! Het voordeel bij deze cursus is dat je stap voor stap theorie wordt bijgebracht,
vervolgens ga je oefenen in de studio en daarna ga je er thuis verder mee aan de slag door
theorie -en (leuke diverse) praktijkopdrachten te maken! De les er op bespreek je de foto’s,
vragen m.b.t. de theorie worden beantwoord en het volgende onderwerp dient zich aan!
Door deze manier van werken heb je het gevoel het ook daadwerkelijk te kunnen volgen.
Nog een groot voordeel is dat het niet uit maakt of je nu in het bezit bent van een Nikon of
een Canon, beide camera’s worden besproken!
Het nadeel in mijn geval was, dat ik na de eerste les al een nieuwe camera moest
aanschaffen. Nou niets moet, maar ik kwam er toch al wel snel achter dat mijn Canon EOS
300d wel erg achter de feiten aan liep en uiteraard wil je wel alles ook daadwerkelijk kunnen
uitvoeren. Ik wilde dit eigenlijk na de cursus doen, met de insteek “Dan weet ik wat mijn eisen
zijn”. Maar één tip: mocht je overwegen een nieuwe camera te kopen, laat je adviseren
(door Alfred) en schaf deze voor de cursus aan. Hierdoor leer je je camera volledig eigen
maken! Ik ben nu een dolgelukkige eigenaar van een Canon EOS 600d, wauw dan is
fotograferen pas echt gaaf!!
Twijfel je of deze cursus voor jou geschikt is? Wanneer je net als ik graag mag fotograferen,
maar net wat meer uit je camera wilt halen, dan is deze cursus zeker weten ook geschikt voor
jou.
En de letters van het ezelsbruggetje: ?????? Wat is dat? Volg de cursus en ook jij weet dit
straks allemaal op jouw camera te bedienen!
Groeten Saskia Haverkate

Hallo ik ben Niki, een Nikon D5100 spiegelreflexcamera.
Sinds de aankoop van mij, door mijn baasje Herman, voelde ik mij verwaarloosd.
Wij gingen wel samen op stap om foto’s te maken, maar alles ging zo automatisch.
Af en toe probeerde hij wel eens een ander knopje of instelling van mij, maar beiden waren wij
niet tevreden over het resultaat. Hij had geen idee wat hij met mij deed.
Gelukkig is hier sinds september van dit jaar een einde aan gekomen.
Samen zijn wij op de cursus "Leer goed fotograferen met je digitale spiegelreflexcamera"
gegaan bij Altra in Nijverdal.
Voor mijn baasje ging er een hele nieuwe wereld open.
Samen met 7 andere camera’s en hun baasjes hebben wij geleerd om mij zo goed mogelijk te
gebruiken en zo tot perfecte foto’s te komen.
Al mijn mogelijkheden die ik heb en die nodig zijn om een goede foto te maken, werden in 7
lessen uitgelegd.
Elke les werd er een bepaald detail van mij behandeld. Hierna gingen wij samen in de
praktijkruimte het geleerde oefenen. Mijn baasje vond het positief om het geleerde direct,
onder begeleiding, in de praktijk, uit te proberen. Zo blijft het langer hangen.
Ook moesten wij samen voor elke volgende les opdrachten uitvoeren. Over diverse onderwerpen
moesten er foto’s gemaakt worden.
Hier zijn wij wel druk mee geweest, maar ook veel van geleerd.
Ook werden elke les een selectie van de foto’s bekeken die door mijn collega camera’s waren
gemaakt.
De baasjes kregen dan complimenten of opmerkingen van de leraar en van elkaar. Zo leerden ze
om kritisch naar een foto te kijken. Heel nuttig voor hen en hadden wij even rust.
Ook was de sfeer in de groep goed. Dit kwam mede door leraar Alfred. Hij behandelde ons, als
camera, met veel respect en ook de baasjes werden goed verzorgd met koffie en een
versnapering. Gelukkig voor ons bleven wij droog staan.
Als mijn baasje en ik nu op pad gaan om foto’s te maken hebben wij samen zo veel plezier. Hij
weet nu het maximale uit mij te halen en hier genieten wij beiden van.
Ik ben zo blij dat ik nu volledig benut wordt en mijn baasje goede resultaten kan leveren.
Dus mede spiegelreflexcamera’s en hun baasjes,
Voor een perfecte balans tussen camera en baas, ga naar Altra!
Veel plezier gewenst,
Niki en baasje Herman

Beste Alfred,

De cursus is mij zeer goed bevallen! Ik heb erg veel geleerd!
Heb nooit geweten dat er bij fotograferen zo veel bij kwam kijken.
Ik had dit nooit zelf kunnen ontdekken, je hebt het heel duidelijk kunnen uitleggen en vooral de opdrachten
waren erg leerzaam!
Bedankt voor de goede begeleiding! De techniek is mij nu bekend nu nog flink oefenen!
M.vr.gr. Erna Rietman

Hoi Alfred,
Vond het een geweldige cursus, die ik bij jullie mocht volgen. Heb er erg veel van
opgestoken, was eerst van plan om bij een club te gaan (fotografie club).
Maar zag toen jullie advertentie op internet en dacht, ja dit lijkt mij wat.
Was ook precies wat ik zocht, nu heb ik met mijn werk en ons bedrijf niet gek veel tijd, maar
fotograferen vind ik heerlijk.
Nu ben ik benaderd door een groep mensen die foto’s maken op evenementen, daar ben ik
ook voor uitgenodigd. Dus dat ga ik doen, bij elke foto die ik voor hun maak. Denk ik aan de
geweldige cursus die ik van jullie heb mogen ontvangen.
www.achterhoekfoto.nl
Met vriendelijke groet,
Fam. J C Braakman

Toen ik aan de cursus begon heb ik tegen Alfred gezegd; 'Ik ben geen fotograaf en dat zal ik ook niet
worden, maar ik wil wél de techniek onder de knie krijgen, zodat ik het beste uit mijn eigen camera kan
halen!' 'Dat gaan we je leren', was het antwoord. Die belofte is inmiddels ruimschoots vervuld. Wat heb
ik veel geleerd! De cursus omvatte 7 lessen waarin eerst huiswerkopdrachten (theorievragen en de fotoopdrachten) werden besproken. Het is geen vrijblijvende cursus, want al je gemaakte foto's worden
besproken in de les en van professionele adviezen voorzien. Daarna werd weer een stuk van de theorie
behandeld, een eye-opener voor mij. Aan de hand van een ezelsbruggetje heb ik geleerd om voor
iedere foto specifieke camera-instellingen te kiezen zodat de foto écht wordt wat je ervan in je
gedachten had. Ontzettend bedankt voor de lessen: ik heb er veel van geleerd! Ik kan deze cursus van
harte aanbevelen voor hen die mooie foto's willen leren maken!
Reina uit Oene (Gld.)
Nogmaals bedankt en succes! Misschien op de vervolgcursus of op de workshop?

In maart heb ik een digitale spiegelreflex camera gekocht (nikon D3100), met de aanschaf
van mijn nieuwe camera besloot ik om een cursus fotografie te gaan volgen. Wat heb ik
namelijk aan een mooie camera als ik niet weet wat de mogelijkheden zijn?
Via internet kwam ik bij Altra Training terecht. De beschrijving van de cursus die aangeboden
werd sprak mij erg aan. Vol enthousiasme ben ik dan ook met de cursus begonnen. In het
begin was ik wel een beetje bang dat ik als enige niets wist over de functies van mijn
camera, maar bij de cursus aangekomen viel dit wel mee!

Tijdens de cursus zijn de mogelijkheden en functies stapsgewijs en duidelijk uitgelegd. Door de
kleine groep (8 mensen) krijg je veel persoonlijke aandacht. Wat ik heel prettig vond, was dat
na ongeveer 1,5 uur les de theorie direct in de praktijk werd gebracht in de fotostudio. Je zag
dan direct welk effect je met een bepaalde functie kan bereiken.
Elke les kregen we huiswerk mee, dit bestond uit leerwerk en theorie/praktijk opdrachten.
Zowel de theorie als de praktijkopdrachten werden de volgende les besproken. Vooral van
het bespreken van de praktijkopdrachten heb ik veel gehad. Je leert er veel van door te
horen wat goed en fout aan een foto is.
Ik ben erg blij dat ik deze cursus gevolgd heb, dus ik wil Altra training via deze weg
bedanken!
Met vriendelijke groet,
Sanne
Hoi Alfred,
Hierbij mijn bevindingen van de cursus fotografie met de spiegelreflexcamera:
* Je legt zeer duidelijk uit en wanneer een cursist voor de zoveelste keer dezelfde vraag zou stellen, ben je zeer
geduldig en leg je het nogmaals aan hem of haar uit.
* Je bent zeer gedreven in je vak en die liefde straal je ook uit, dat maakt ons 'cursisten' zeer enthousiast.
* In 7 lessen gaat er een wereld voor de cursist open. Al na les 1 heb je zoiets van: "Had ik dit maar eerder
geweten, dan had ik in het verleden hele andere foto's gemaakt."
* D.m.v. leuke leerzame opdrachten zie je meteen het resultaat wanneer je de camera op de juiste manier instelt
en het verbaast me iedere keer weer wat het resultaat is.
Deze tekst is klein, maar mijn dank is groot.
Hartelijke groeten,
Annet Kreijkes

Ik fotografeer al jaren met een digitale camera, maar wist nauwelijks wat onze Nikon D300 allemaal te
bieden heeft. En daar schaamde ik me stiekem best een beetje voor... Maar dat is na zeven lessen
verleden tijd!
Wat een ander me nooit duidelijk kon uitleggen over het diafragma, lukte Alfred al in de eerste les.
Op een heldere manier met veel praktijkvoorbeelden gaf hij les. De opbouw van de avonden: huiswerk
theorievragen behandelen, nieuwe theorie doornemen, foto's van elkaar beoordelen en tot slot zelf
fotograferen in de studio zorgden ervoor dat alle informatie goed bleef hangen en dat de avond lekker
gevarieerd was.
Ik ben ook erg blij met het handige cursusboek, dat ik zeker als naslagwerk ga gebruiken.
Alfred, erg bedankt! En natuurlijk ook voor de goede verzorging en je humor!

Ursula Escher, Delden

Hoi Alfred en Petra,
Als eerste: Ik heb héééél veel over mijn camera en het fotograferen geleerd deze cursus.
De meeste knoppen op de camera had ik nog nooit gebruikt en nu weet ik ze te vinden en
het mooie (lees belangrijkste) is dat ik ook begrijp wat ze doen met mijn foto's.
Ik had al zo vaak stukjes uitleg op internet opgezocht en uitgeprobeerd maar dit had nooit
het gewenste resultaat.
De belangrijkste reden waarom het nu wel is gelukt is denk ik de begrijpbaarheid waarmee
Alfred de lesstof doorneemt.
Een stukje theorie ondersteund met uitleg met je eigen camera in de hand.
Het bekijken van elkaars foto's met de bijbehorende instellingen waarmee ze gemaakt zijn,
maakt het inzichtelijk van wat er gebeurt met het uiteindelijke plaatje.
De foto opdrachten voor thuis leren je ook anders kijken naar verschillende materialen en
objecten. Het was voor mij geen cursus die ik maar ff tussendoor deed. Zelf was ik er meer
tijd mee druk dat dat ik van te voren had gedacht.
Het juist wel maken van je foto opdrachten is leerzaam door ook zelf het verschil te
ontdekken en te zien wat de instellingen doen met je foto en hier gaat veel tijd inzitten.
Opbouw van de cursus is mooi stapsgewijs; elke keer een letter van het ezelsbruggetje.
Verder is het altijd ook weer gezellig om bij jullie in de leer te zijn.
Ik ga nu eerst met al het geleerde thuis aan de slag. In de tuin en tijdens de vakantieperiode
mooi gelegenheid van experimenteren met alles.
En wie weet treffen we elkaar weer tijdens een vervolgcursus.
Voor nu in ieder geval heel hartelijk dank.
Groetjes Ineke Schiphorst.

Hoi
Bij deze mijn bevindingen over de foto cursus: De cursus is mijn echt super bevallen, vind het nu al jammer dat het nog maar
een keer is. Heb er ontzettend veel geleerd, was iedere les weer verbaasd over de nieuwe aspecten. Dat alles stap voor stap
werd aangeleerd van ik ook erg prettig, vooral aan de hand van het handige ezelsbruggetje! Kortom top, ga er in de toekomst
veel aan hebben en ga zeker nog een vervolg cursus bij jullie volgen.
groet Jojan

Hallo Petra en Alfred,
Ik heb de afgelopen weken de cursus fotografie bij jullie gevolgd. Ik ben er superenthousiast over, wel zo
enthousiast dat ik er graag een vervolg op zou willen of op fotografie of bewerken van foto's.
Sinds vorig jaar heb ik een spiegelreflex camera en ik had de stand altijd op automatisch. Mijn schoonvader
vertelde er wel veel over (van hem ben ik geïnteresseerd geraakt in het maken van mooie foto's) ook over hoe ik
het in moest stellen, maar veel verder dan diafragma en sluitertijd
kwam ik niet (behalve het woord!). Die enkele keer dat hij mij er iets over wilde leren zette weinig zoden aan de
dijk.
Voor mezelf vind ik het altijd niet nodig om "zomaar" iets te kopen, daarom had mijn man het idee om het mij
cadeau te geven. Hiermee maakte ik mijn collega
Geesje en mijn vriendin Carolien ook enthousiast dat ook hun vroegen of ze mee konden gaan naar de cursus. En
natuurlijk is dat super gezellig geweest!
Sinds ik de cursus gevolgd heb, vind ik het nog leuker om op pad te gaan met het fototoestel. En om, alles wat

Alfred mij geleerd heeft, in de praktijk te brengen.
Alle avonden die gegeven zijn door Alfred waren interessant, leerzaam en gezellig. Tijd voor een kopje thee,
koffie en een koekje of chocola, en veel grapjes tussendoor. (over rommel enzo...
)
Ik ging er eigenlijk niet met heel veel verwachtingen heen, ik hoopte dat ik mijn fototoestel beter zou leren
begrijpen en ik heb het idee dat dat aardig gelukt is door
hoe Alfred ook alles steeds rustig heeft uitgelegd.
Het cursus boek is goed, informatief en duidelijk in begrijpelijke taal geschreven. Mocht ik er nu nog een keer niet
uit komen, dan kan ik altijd daar nog weer in terug lezen.
Ook is de ruimte waar foto's gemaakt kunnen worden mooi en ruim en het leslokaal zelf ook.
Ik zal zeker door mond op mond reclame jullie promoten! Ga zo door!
Dank je wel voor alle informatie over mijn fototoestel! Ik ben blij dat ik de cursus gevolgd heb.
Hele fijne kerstdagen, een goed uiteinde en een heel gelukkig, gezond en fotograferend 2013!!!
Lieve groet,
Sabine van den Born

Toen ik mijn eerste spiegelreflex had in 2004, de EOS300D, maakte ik alleen maar foto's in de 'auto' stand. In December van
2008 kon ik een EOS40D met leuke extra's kopen. Toen ik deze camera gekocht had wist ik wel dat ik er meer uit moest
kunnen halen. Op Google gezocht op cursussen in de buurt en zo kwam ik bij Altra terecht. Na het een en ander gelezen te
hebben op de site een mail gestuurd voor info. Hier werd zeer vlot op gereageerd en heb me ingeschreven.
Omdat het de basistechnieken betreft leek me dit een ideale cursus die over meerdere lessen werd gegeven. Ook perfect dat
de cursus in de avonduren gegeven word. De basiscursus is wel ERG uitgebreid basis vind ik en werd ook erg duidelijk en
begrijpelijk uitgelegd tijdens de les en konden dit met elkaar even toepassen in de fotostudio.
In de weken na de avond kreeg je opdrachten mee om datgene wat besproken is in de praktijk uit te voeren om dit tijdens de
volgende les te bespreken. Het waren ook echt leuke opdrachten om uit te voeren en je hoeft hiervoor echt niet het hele land
door te rijden, alles is goed in de buurt uit te voeren.
Kortom, het is absoluut een aanrader voor iedereen die serieus wil leren fotograferen met een spiegelreflex. De cursus is echt
uitgebreid en toch eenvoudig om te leren. Ik zal het ook bij een ieder die mij hierover vraagt verwijzen naar Altra!
Groet Neil uit Bergentheim.

Ommen, 14 mei 2009.
Beste Alfred.
Daar stapte ik dan op 2 februari 2009 met mijn Nikon spiegelreflexcamera bij jouw het cursuslokaal
binnen.
Mooi toestel van mij maar met ontzettend veel knopjes, waar ik weinig vanaf wist.
Dat zou nu toch maar eens moeten veranderen
Makkelijk is het dat er een automatische stand opzit want je knipt maar raak.
Maar dat was dus niet de bedoeling van deze camera.
Wat ik dus van deze cursus heb geleerd is heel goed om je heen te kijken wat je wilt fotograferen en
hoe en wat waar op de foto komt en natuurlijk................ de knopjes hebben (bijna) geen geheimen
meer voor mij.
Het moet nu natuurlijk allemaal wel in de praktijk gebracht worden en is het oefenen geblazen.
Een diversiteit aan opdrachten hadden we en dat was niet altijd even makkelijk.
Het diafragma-de sluitertijd- de iso en ga maar door. Maar Professor "Boris" bracht mij altijd weer op het
goede spoor. (Al vergat ik hem ook wel eens).
Bij deze wil ik je nogmaals bedanken voor de leuke cursus en hoop al het geleerde goed in de praktijk
te brengen.
Vriendelijke groet,
Leony Smit

Toen ik op de site van Altra zag dat je een cursus kon volgen om goed te leren fotograferen met je spiegelreflexcamera, was
is direct enthousiast. Ik had een spiegelreflexcamera gekregen op mijn verjaardag van mijn man. Ik begreep helemaal niets
van al die knopjes die op de camera zaten en fotografeerde dus alleen in de automatische stand. Ik vind fotograferen
helemaal geweldig en wou heel graag weten hoe je mooie foto's kunt maken. Tijdens de 1e les dacht ik dat ik de enige was,
die niets van de knopjes begreep. Wat bleek, niemand snapte er iets van. Het werd allemaal heel uigebreid uitgelegd. Elke
keer kwam er een "knopje" aan de orde. Na de 1e les kwam ik helemaal enthousiast thuis en had grote verhalen. In de weken
dat je geen cursus had, moesten er foto-opdrachten gemaakt worden. In het begin was dit behoorlijk lastig om alles wat je
geleerd had, in de praktijk te brengen. Naarmate de cursus vorderde, werd het steeds makkelijker. Ik begrijp nu wat de
"knopjes" doen en weet ook wanneer ik wat in moet stellen. Tijdens elke les werden de foto-opdrachten van elke cursist
bekeken. Heel erg leuk en leerzaam. Daarna werd er weer een onderwerp besproken en gingen we met onze camera de studio
in. Heel vaak hoorde je aaaah's en oooooh's........onbegrijpelijk wat soms een bepaalde instelling van de camera kan doen. Ik
merk nu dat ik heel anders foto's maak. Je hebt heel anders leren kijken en schiet nu niet zomaar meer een plaatje. Ik vond de
cursus in 1 woord geweldig en ben blij dat ik deze gevolgd heb. De uitleg was heel duidelijk en de sfeer altijd gezellig. Ik
raad iedereen aan die graag mooie foto's wil maken, deze cursus te volgen.
Josée Eshuis, Wierden

Voordat ik begon met de cursus ,fotografie lukte mijn foto s bijna altijd door simpel weg de stand auto te gebruiken, tijdens
en na de cursus mislukken meer foto’s ,maar diegene die lukken zijn véle malen beter!
Hoe komt dat, omdat ik de lat van “mooi” vele malen hoger heb gelegd ,ik begrijp nu hoe mijn camera denkt en dit is
een eerste vereiste voor het maken van mooie foto’s.
Alfred bedankt voor wat je me hebt geleerd ,
Jan Henk

André, Almelo
Camera : Olympus E420
Lenzen: 17-45mm, 70-300mm
Cursusperiode: 2009/2010
Toen ik de reactie’s van enkele collega’s hoorde over deze cursus bij Altratraining
dacht ik meteen ”Dat lijkt wel iets voor mij”
En dat klopte ook. Heel goed opgezet en perfect in woord en beeld gebracht in het lesmateriaal. In les 1 werd meteen verteld
dat we de optie “auto” op onze camera na
deze cursus niet meer zouden gebruiken, en warempel het klopt ook nog.
De mogelijkheden die je hebt als je de instellingen zelf kiest met bijv. de sluitertijd
of diafragma zijn legio en daar was ik zonder deze cursus nooit zelf achter gekomen.
Ik kijk nu heel anders naar een onderwerp als ik er een foto van wil maken. Je denkt
aan de scherpte-diepte regeling, regel van derden of diagonaal methoden. Deze
begrippen staan in ieder geval niet in mijn Olympus-handleiding maar nu ken ik ze
wel. En zo zijn er meerdere technieken de maandagavonden besproken die bij mij
geleidt hebben tot nog meer interesse in de fotografie.
De uitleg was erg duidelijk en de lesavonden waren gezellig. De opdrachten waren
soms uitdagingen op zich maar erg leerzaam. Het met elkaar bespreken van de
ingezonden foto’s vond ik zelf erg goed. Zo kan je zien wat de verschillende ideeën
van de andere cursisten waren.
Wat ik had gehoopt te leren is met deze cursus wel uit gekomen. Gezien de aantal
opdrachten die je soms mee kreeg vond ik het fijn dat de cursusavonden om de
2 weken plaats vonden. Als je een fulltime baan hebt en na werktijd ook nog op pad
moet voor de opdrachten was het soms wel erg spannend en druk in het weekend.
Maar volgens mij heb ik de opdrachten aardig op tijd ingeleverd.
Ik ga zeker door met de fotografie. Dus misschien komt er wel een aanmelding voor
een andere cursus bij Altratraining.
Ik heb al enkele bekenden het www.atratraining.nl adres gegeven dus wie weet?
en wellicht kom ik ook nog terug.
Met vr. groet, André Agerbeek

Hoi Alfred en Petra,
Op 2 februari jl. ben ik begonnen met een cursus Fotografen met een spiegelreflexcamera bij Altra Training.
Deze cursus duurde 7 weken. Ik heb genoten van die 7 weken en was altijd blij dat het weer Maandag was.
Ik heb veel van de cursus geleerd en ook werd alles duidelijk door Alfred uitgelegd. In de opdrachten die
je mee kreeg ging soms veel tijd en creativiteit in zitten. Maar dat is dan weer een uitdaging om met
je camera foto's te maken die je voorheen niet of weinig deed.
Ik ben dan ook zeer blij dat ik deze cursus heb gevolgd en ben ook zeker van plan om de vervolg te gaan
doen als die er komt want FOTOGRAFIE is mijn nieuwe hobby geworden.
Bedankt voor de gezellige weken en alle dingen die je mij hebt geleerd. Ik heb zeker er wat aan gehad.
En misschien tot gauw op na een vervolg……..
Groetjes Desiree Veltkamp.

Hartelijk dank voor de leerzame en plezierige cursus fotograferen met de digitale spiegelreflexcamera. Ik heb genoten van die
7 avonden, veel geleerd en ook hele leuke mensen leren kennen! Wat ik erg goed vond aan de cursus is o.a. de opbouw van
de lessen. Het begint redelijk eenvoudig, maar stapje voor stapje, word je op een grondige manier veel bijgebracht. Ook
waren de foto-opdrachten heel leerzaam en goed te doen, al is het wel noodzakelijk dat je er behoorlijk wat tijd in investeert,
dat zie je echt terug. Waar ik persoonlijk enorm veel van heb geleerd, was het gezamenlijk bekijken van alle foto's die door
iedereen voor elke les gemaakt waren. Wat je allemaal hebt geleerd, realiseer je je nog eens te meer na afloop van de cursus.
Er zijn dan geen opdrachten meer en je gaat zelf met de camera aan de slag. Dan merk je pas, dat je toch wel veel hebt
bijgeleerd en die vakantiefoto's van vorig jaar met heel andere ogen (en het schaamrood op de kaken!) gaat bekijken! De
sfeer en manier van lesgeven zijn ongedwongen, er is respect en ruimte voor ieders vragen, een heerlijke no nonsense aanpak.
Ik verheug me nu al op de vervolgcursus, waar ik zeker veel oud-klasgenoten zal aantreffen! Tot ziens en heel veel
succes! Hartelijke groet, Margreet Koster

Hoi Alfred,
Hierbij wil ik je even laten weten hoe ik de cursus gevonden heb.
Eigenlijk in 1 woord: fantastisch.
Fotografie heeft me altijd geïnteresseerd. Met m'n oude spiegelreflexcamera (met rolletje) heb ik een poging
gedaan om te leren fotograferen mbv diafragma en sluitertijd. Het is me eigenlijk nooit gelukt.
Nu, door de persoonlijke stapsgewijze uitleg en oefeningen is het me wel gelukt om te gaan fotograferen mbv
diafragma en sluitertijd.
De cursus heeft me meer kennis gebracht dan ik van te voren had verwacht. Hierbij denk ik aan het
ezelsbruggetje!
Door de cursus kan ik nu meer uit mijn hobby fotografie halen.
Nu moet ik blijven oefenen om al dat wat ik geleerd heb in de praktijk te leren toepassen.
Ik hoop dat de vervolgcursus net zo'n succes wordt.
Nogmaals BEDANKT,
Met vriendelijke groet,
Simone,BIKETIME.NL

Hallo Petra en Alfred
Het is maandag al weer de laatste les van de digitale spiegelreflexcamera cursus...
De tijd is voorbij gevlogen en ik heb er zeker een hobby bij!!
Wel besef ik dat ik wel meer moet gaan doen. Als ik nu de camera in de kast zal laten liggen dan zakt de kennis weer weg.
Ik vond het heel erg leuk om in groepsverband zo om te gaan met fotografie.
Heb er heel erg veel van op gestoken.
Ook door de resultaten van anderen te zien...

en feedback te krijgen.
Dat doet me natuurlijk ook wel goed
met opbouwende kritiek kan ik wel wat...
Er valt zeker nog veel te leren.
De opdrachten vond ik ook leuk om te doen.
Merk dat ik het handig vind om “opdrachtjes" te fotograferen omdat ik zelf niet altijd op onderwerpen kom...
Merk dat ik hier ook erg veel creativiteit in kwijt kan.
Ook vond ik het erg leuk om zo in de studio wat proeven te doen.
En zo te ontdekken hoe alles werkt.
Neus veel op internet.
Ik combineer de cursus nog wel met bewerken van foto's om zo nog betere uitsneden te krijgen.
door alleen al de basis technieken fotograferen merk ik dat ik al betere vakantieplaatjes schiet...
O… ja, en het kopje koffie/thee met wat lekkers blijft ook een hit...
Heel erg bedankt voor de tijd en de energie!!!
Je hebt mij zo ook heel erg veel energie gegeven!!!
Liefs van Ilonka
P.s. ik kijk al uit naar de vervolgcursus en houd mij hiervoor aanbevolen...

Bedankt voor de begeleiding op de cursusavonden.
Ik heb echt veel nieuwe dingen geleerd.
Met name de knoppen op mijn camera weet ik nu goed te vinden.
Ik ben erachter gekomen dat het helemaal niet zo moeilijk is om
mijn camera handmatig in te stellen.
De resultaten mogen er zijn! Nu is het een kwestie van oefenen.
Dit blijf ik dan ook zeker doen.
Hartstikke bedankt, Groeten Erna.

Beste Alfred,
Voordat ik aan deze cursus begon fotografeerde ik voornamelijk op de automatische stand. Hier en daar was ik al wel bezig
met experimenteren maar wist eigenlijk niet wat ik precies deed.
De cursus heeft mij de basistechnieken geleerd die nodig zijn om te fotograferen met een spiegelreflex camera. De
combinatie van theorie en praktijk opdrachten vond ik erg leerzaam. Vooral om te kijken hoe mede cursisten foto 's maken
vond ik leuk om te zien. Ik ben blij dat ik deze cursus heb gevolgd.
Alfred, ik wil je nogmaals bedanken voor de goede begeleiding en hoop in een vervolgcursus de kennis van het fotograferen
verder uit te breiden.
Groeten
Jochem Grobben

Leuke, leerzame cursus om de diverse mogelijkheden van je camera te benutten.
Alfred geeft je handige tips voor het maken van een goede foto. De bij de lessen behorende
werkmap is erg duidelijk en overzichtelijk.
Deze cursus was een cadeau van mijn vrouw voor mijn verjaardag. Ik was in de maand
ervoor een paar dagen op excursie in Lapland geweest. Op de foto’s die ik daar had gemaakt
was de sneeuw grijs/blauw in plaats van wit, ook de camerabeelden van het Noorderlicht

waren allen mislukt. Erg jammer, dat ik voordien geen cursus heb gevolgd. Ik weet nu hoe ik
mijn camera moet instellen om juiste mooie foto’s te maken.
Je leert anders naar een foto te kijken. Hoe zit het met de witbalans of is de regel van derden
wel toegepast etc? Een van de leukste cursusopdrachten vond ik het bevriezen van water.
De praktijkopdracht die ik echt niet leuk vond was de opdracht : Durf te vragen! Het
aanspreken van zgn. “street-models”/wildvreemden, is niet mijn ding. Wel erg goed voor je
zelfontwikkeling!
Kort samengevat: Top cursus, je leert veel op een leuke speelse manier!
Groet,Henri

Beste Alfred en Petra
Toen ik begon aan de cursus kon ik best “leuke” foto’s maken maar dan wel op de
automatische stand want wat al die knopjes betekende was voor mij lang niet duidelijk dus
koos ik voor save en dat was de automatische stand… Door de cursus hadden mijn ogen
een sluitertijd van 1/1000 seconde van verbazing wat ik allemaal met mijn canon eos 550D
kan. Het diafragma van mijn ogen wisselde van F/1.4 naar F/32 waardoor ik meer en minder
licht binnen liet waardoor ik zoveel meer mogelijkheden zag om betere foto’s te maken. En
ook zag ik hierdoor betere composities door gebruik te maken van de omgeving.
Door gebruik te maken van wat hulpmiddelen heb ik geleerd om toch de ‘onmogelijke’foto’s
te kunnen maken. Zo heb ik geleerd naar het licht in de omgeving te kijken en deze ook
beter in te stellen waardoor de foto meer zijn werkelijke kleuren krijgt. Daarnaast heb ik
geleerd in welke situatie ik welke afdruk snelheid moet gebruiken om zo scherpe foto’s te
kunnen maken. Daarnaast heb ik geleerd een juiste meetmethode te gebruiken om zo de
belichting goed in te stellen waardoor de kleuren op mijn foto’s mooier en helderder
worden!! Daarnaast kan ik altijd mijn reddingsboei om doen om zo wat extra licht te krijgen!
Ik wil jullie heel erg bedanken voor de ontzettend leuke cursus, doordat we een klein groepje
hadden had je de mogelijkheid je persoonlijke vragen te stellen en deze werden dan ook in
alle rust uitgelegd. De fotostudio was altijd voorzien van leuke oefenopdrachten waardoor je
meteen de theorie in de praktijk kon brengen! De lessen zijn goed verzorgt en het
lesmateriaal is duidelijk en overzichtelijk! Daarnaast mag ik natuurlijk Boris DISWAM niet
vergeten te bedanken! Want wanneer ik mijn camera pak denk ik meteen aan hem! Welke
instellingen ga ik gebruiken in welke foto omstandigheden?! En camera terug in de tas even
alles doorlopen en ik kan de volgende keer weer goed beginnen.
Groetjes Tessa van Riel

Hoi Alfred,
In de eerste instantie kwam ik redelijk onbevangen binnen en eigenlijk toch denkend dat ik de camera
wel kende. Bij les 1 was al zeer pijnlijk duidelijk dat ik geen snars wist van een spiegelreflex camera.
Bedankt hiervoor. Door deze erkenning ben ik wel zeer serieus aan de cursus en de prachtige,
uitdagende praktijkopdrachten begonnen.

Mede door de eenvoudige, doch zeer alles omvattende uitleg en zeer professionele kijk van jou, kwam
de lesstof zeer goed over. Door deze materie direct in de praktijk te gebruiken, blijft het lekker
makkelijk hangen. Ook de lesstof is makkelijk om te lezen en is in “normale” taal geschreven. Je
merkt dat het door een professional is geschreven en mede door de goede fotovoorbeelden bij de
lesstof is het zeer duidelijk.
Wat voor mij een zeer groot pluspunt verdiend is de continue herhaling van opdrachten en de
diversiteit hiervan. Je krijgt veel kennis door te doen, denken en met name herhalen, herhalen en nog
meer herhalen.
Ook essentieel is de evaluatie van de opdrachten. De manier waarop, spreekt mij persoonlijk erg aan.
Doordat alles met opbouwende kritiek wordt beoordeelt, heb ik mijzelf wel op een hoger niveau
gekregen. Op zowel compositie inzicht als op fototechnisch gebied. Het simpel instellen van de camera
aan de hand van het ezelsbruggetje is super eenvoudig en gebruik ik steevast. Vanaf het moment de
camera uit de tas komt tot aan het moment deze weer verdwijnt in de tas. Zodoende schiet je niet
snel mis.
Kortom een zeer geslaagde cursus, welke ik aan iedereen van harte kan aanbevelen. Een must voor
elke beginnende spiegelreflex fotograaf.

Beoordeling cursus

Kwaliteit cursus:
Uitstekend
Duur cursus:
Zeer goed
Locatie cursus:
Zeer goed
Lesstof cursus:
Uitstekend
Totaal oordeel cursus:
Zeer goed – uitstekend
Vriendelijke groeten,
Emiel Boerkamp, Hellendoorn

Beste Alfred en Petra,
Hieronder mijn reactie op de fotocursus:
Dit voorjaar heb ik de cursus "Goed leren fotograferen met de digitale spiegelreflex camera"
gevolgd. En dat was zeer leerzaam!
Eind 2011 heb ik ergens anders een cursus gevolgd, deze was zéér theoretisch en er zat
weinig lijn in de cursusopbouw. Wat een verschil was dat met de avonden bij Altra!
Gelijk de eerste cursusavond werd er al een goede uitleg door Alfred gegeven en aan het
einde van de avond had ik al veel bijgeleerd. Wat ik vooral erg goed vind is dat de
achtergrond goed word uitgelegd (hoe stel ik mijn camera in, en waarom doe ik dat op die
manier?) En dan gelijk het geleerde uitproberen in de studio, waarbij je gelijk de verschillen
tussen verschillende instellingen ziet. Op deze manier ga je goed begrijpen wat je aan het
doen bent. Kortom, deze cursus is een echte aanrader!
Tot woensdag!
Groeten Renate

Wil jij ook meedoen met jouw camera aan deze leuke èn praktijkgerichte opleiding?
Bel of mail ons vrijblijvend om je aan te melden of voor informatie!
ALTRA ADVIES & TRAINING | Ooievaarsbek 20 - 7443 TD Nijverdal
Tel.: (0548) 62 08 87 | E-mail info@altratraining.nl | www.altratraining.nl

