
Oude gescande negatieven 
 

Onlangs heb ik al mijn foto-negatieven gescand die ik gemaakt heb in de jaren 80-90 bij 

Tivoli. Kwam zodoende veel foto’s tegen die ik niet als fysieke foto in mijn bezit heb en ook 

vaak verrast werd, maar ook een complete fotoreportage waaraan ik geen actieve 

herinneringen meer aan heb.    Blijkt maar weer dat foto’s e.d. je herinneringen levendig 

houden. 

Van de fotoreportages van o.a. carnaval e.d. heb ik destijds niet alle foto’s bewaard. De 

gemaakte foto’s werden opgehangen in de kantine zodat men ze kon bestellen. Hield er zelf een paar en de rest 

werd verwerkt in de bijbestellingen. Ja, wat moet ik met al die foto’s? Daarnaast zou het een prijzige hobby zijn 

geworden. 

Foto’s van happenings bij Tivoli was tot de start van de website in 2005 beperkt tot een paar afdrukjes in het 

clubblad en die waren dan ook nog in zwart-wit. Met de komst van de website en de digitale fotografie konden we  

foto’s op de webpagina’s plaatsen. Later, medio 2014, kreeg Tivoli een online-album waar naast foto’s ook filmpjes 

geplaats konden worden al dan niet met een achtergrondmuziekje. Leuk om af en toe eens terug te kijken naar die 

goeie ouwe tijd.  

Maar vroeger bleef beperkt tot 2005 met een paar gescande foto’s van het 75-jarig jubileum van Tivoli. De rest van 

het fotonegatieve-tijdperk bleef verborgen ergens in een la.  

Nu ik al deze negatieven met een negatievenscanner gescand heb tot een digitale foto - waarbij de kwaliteit stukken 

beter is dan een gescande foto - leek het me leuk om deze alsnog te plaatsen in het online-album. Denk dat ik vooral 

de oudere Tivolianen daarmee een plezier doe. 

Start is 1982-83 t/m globaal 2000 v.w.b. de “negatieve-foto’s”. Daarna zijn zo links en rechts nog wat digitale foto’s 

geplaatst van elftallen e.d waar ik trainer/leider van ben geweest. 

Ook een reportage gemaakt van de biljartvereniging “Onder Ons” in cafe “De Rotonde”. Was destijds ook het 

stamcafé en sponsor van s.v.Tivoli. Verder een paar foto’s van de tafeltennisvereniging  “de Rotonde”. Omdat een 

aantal  Tivolianen hier op deze foto’s staan vind ik dat deze hier niet mochten ontbreken. 

Veel kijk plezier. 

 

De webbeheerder (bijna ex), 

Willemwep 

 

NB. De achtergrondmuziek bij de fotoshows staat los van de foto’s. Je kunt ook versneld doorklikken als je wil zonder 

dat dit invloed heeft op de muziek. Ook kan de muziek abrupt stoppen bij de laatste foto van de show. Mogelijk dat 

de muziek later start dan de foto’s omdat deze nog niet geheel gedownload is. Hangt er vanaf hoe snel je internet is. 

t’ Is maar dat u het weet. 

O ja, mocht u zeggen “Verrek die foto waar ik opsta heb ik noot gezien die zou ik wel willen hebben”, dat kan. 

Het is alleen niet mogelijk om de foto zelf te downloaden, maar als u een mailtje naar me stuur 

(willemwep@ziggo.nl) om welke foto(‘s) het gaat dan stuur ik die graag op. 


