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Agenda

Beste Clubwedstrijd
Inleveren 13-24 november 2017
Bespreking 12 december 2017

Beste clubwedstrijd

Op 12 december 2017 vindt 
de bespreking plaats van 
de Beste clubwedstrijd. Uw 
club doet toch ook mee?

Van de voorzitter

De vakanties zitten er weer op. Op de clubs zijn 
weer plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen. 
De vakantieverhalen en de bijbehorende foto’s 
zullen daarbij ongetwijfeld ook aan bod komen. 
Fotobesprekingen, exposities en noem maar op, 
moeten weer onder de aandacht worden ge-
bracht. Ook vanuit het buitenland vliegen de mails 
met aankondigingen van fotosalons ons weer om 
de oren. Kortom, er wacht ons weer een fotosei-
zoen met vele activiteiten. 
Ook het Afdelingsbestuur is uitgerust weer be-
gonnen aan een nieuw seizoen. In november/
december staat de DBC-wedstrijd 2017 op de 
agenda. De clubs zijn inmiddels geinformeerd en 
wij verwachten weer vele mooie beelden te mogen 
ontvangen. 
Begin 2018 staat ook weer de serie van 5 met sa-
menhang op het programma. Misschien een goed 
idee om daar nu al mee te beginnen? Voor al de-
genen die om uiteenlopende redenen niet meede-
den in het afgelopen seizoen een uitdaging om nu 
wel in te zenden? 
Behalve de clubs kent de afdeling ook persoonlijke 
leden. Voor hen is 5 met samenhang DE manier om 
zich bij deze individuele wedstrijd te manifesteren. 
En bovenal is deze wedstrijd de opstap naar Foto 
Nationaal.
Maar het gaat niet alleen om de wedstrijden. Ook 
in het nieuwe seizoen zullen de clubs weer expo-
sities houden. FC Perspectief uit Hilversum doet in 
deze ‘In de Kijker’ al een vooraankondiging. 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf staan we 
nog aan het begin van het nieuwe seizoen. Maar 
net als beleidsmakers moeten ook wij vooruit 
denken: wat willen we met de Afdeling, de club, 
onszelf als fotograaf? Dus daag ik iedereen uit om 
straks hun mooiste beelden in te zenden. Ik wens 
ieder lid van de Afdeling daarmee ook weer een 
fijn fotoseizoen toe.

Ruud Mulder,
Voorzitter Afdeling Utrecht ’t Gooi.
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Afdelingswedstrijd om 
De Beste Club Trofee

In de maanden november/december 
2017 organiseert de Afdeling Utrecht-
’t Gooi van de Fotobond weer haar 
jaarlijkse wedstrijd om De Beste Club 
Trofee kortweg DBC.
Dit jaar is dat de vuurproef voor ons 
nieuwe bestuurslid/wedstrijdcoördinator 
a.i. Gerrit Heil. Gelukkig heeft Gerrit dit 
keer nog de hulp van Frans Albers op de 
achtergrond. 

Graag nodig ik alle clubs van de 
Afdeling Utrecht-’t Gooi uit om deel te 
nemen aan de Afdelingswedstrijd om 
De Beste Club Trofee 2017 (DBC 2017). 
Inmiddels hebben alle clubsecretarissen 
deze uitnodiging inclusief de bijlagen 
ontvangen via de mail. 
We zijn blij dat we Rob Agterdenbos en 
Diana Bokje bereid hebben gevonden de 
inzendingen te jureren.

De inzending kan plaatsvinden van 13 
tot en met 24 november 2017 bij de op 
het inschrijfformulier aangegeven be-
stuursleden van de Afdeling Utrecht-’t 
Gooi. Maak wel altijd even een afspraak!  
Adressen en telefoonnummers staan ver-
meld op het formulier.

De voorwaarden zijn vergeleken met vo-
rig jaar slechts op één punt gewijzigd/
versoepeld: 
“De deelnemende foto’s mogen niet zijn 
ingezonden voor een eerdere editie van 
de wedstrijd om De Beste Club Trofee van 
de Afdeling Utrecht-’t Gooi van de Foto-
bond”.
Hiermee wordt het mogelijk dat foto’s 
die eerder deel hebben uitgemaakt van 

een inzending bij 5 met Samenhang tóch 
uitgekozen kunnen worden voor de inzen-
ding voor De Beste Club Trofee waarvoor 
een club haar 10 beste foto’s wil inleveren, 
uiteraard binnen de overige voorwaarden 
zoals maximaal twee foto’s per lid en re-
cent werk.    

Verder maken we jullie erop attent dat 
de bestandsnamen van de digitale foto’s 
aan de voorwaarden moeten voldoen en 
dat de digitale bestanden moeten worden 
ingeleverd via We Transfer bij de nieuwe 
wedstrijdcoördinator van de Afdeling, 
Gerrit Heil, 
wedstrijden.afd07@fotobond.nl 

Op dinsdagavond 12 december 2017 
wordt de uitslag van de wedstrijd bekend 
gemaakt en worden daaraan voorafgaand 
de inzendingen besproken door de jury 
(alleen de foto’s van de aanwezige clubs).

Voor het reglement, het inschrijfformulier en 
de stickers verwijs ik graag naar de secre-
tarissen van de clubs en de website van de 
fotobond, de webpagina van Afdeling 07. 
Als er vragen zijn, stel ze gerust.

We kijken uit naar de inzendingen

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur van Afdeling 07
Rien van Dam-Baggen, secretaris
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Expositie Fotoclub Perspectief Hilversum 
Fotoclub Perspectief Hilversum exposeert van 1 november 2017 t/m 31 januari 2018 
in woondienstencentrum De Egelantier, Egelantierstraat 194, 1214 EH Hilversum.

Onderwerp: MENSEN.

De Egelantier is een modern en multifunctioneel woondienstencentrum. De expositie is 
dagelijks de gehele dag vrij toegankelijk.

EXPOSITIES

©Adri Goossens, Fotoclub Perspectief
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In het leven van Dick Jeukens (1946), lid en voorzitter van FG de Essentie, speelt 
fotografie een belangrijke rol. Dick is een autodidact die op fotografisch ge-
bied geworden is tot wat hij nu is en waarvan u de resultaten kunt bewonderen in 
een expositie in Driebergen. Om de tijdsspanne te visualiseren heeft Dick de ex-
positie op een bijzondere wijze ingericht. Bij binnenkomst wordt u als eerste ge-
confronteerd met zwart-wit foto’s. Naarmate u verder de zaal inloopt en één voor 
één de fotos bekijkt zult u merken dat het zwart-wit langzaam overgaat in kleur 
waarbij u aan het einde kunt genieten van een overweldigend kleurenpallet.

Expositie ‘Kleur aan het einde’
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Tegenover mij zit......

Ben de Kousemaeker, lid van de FWG 
De Positieven uit het Betuwse Tiel.
Normaal begin ik nooit over iemands 
leeftijd, nu wel. Ben is namelijk 80 jaar 
en heeft een energie om jaloers op te 
zijn. Behalve dat hij vijf maal per week 
naar de sportschool gaat, heeft hij een 
aantal fotoprojecten onderhanden en 
volgt hij mentoraten bij Jan Ros. 
Wie wel eens een mentoraat heeft 
gedaan, weet dat er altijd een 
onderwerp moet zijn en samen 
is gekozen voor de multiculturele 
samenleving in Tiel. Iedereen weet 
dat het enige voorbereiding kost 
om bij mensen thuis foto’s te kunnen 
maken. Ben had contact met een 
vrijwilligersorganisatie die dringend 
behoefte had aan meer vrijwilligers en 
ze vroegen hem om een plaatselijke 
oproep te ondersteunen met foto’s. Tiel 
is Flipje-stad, dus moest hiervan een 
foto gemaakt worden met mensen uit 
Syrië, Iran en Serra Leona. Maanden 
nadat die foto was gemaakt kwam Ben 
een van de gezinnen opnieuw tegen 
en zo ontstond er een band. Hij ging in 
op een uitnodiging  en pas de tweede 
maal nam hij zijn fototoestel mee. In een 
paar sessies ontstond een goed beeld 
over dit gezin. Uit de gesprekken kwam 

naar voren dat vluchtelingen hun 
foto’s uit het verleden zo missen 
en hierdoor kwam Ben op het idee 
om een fotoboek voor dit gezin te 
maken.
Omdat de gemeente Tiel een 
‘tijdsbeeld’ wilde gaan maken zijn 
deze foto’s de basis geworden 
waaruit verder is gewerkt. De 
provincie Gelderland kreeg 
belangstelling en ook daar zijn 
de lijntjes gelegd. Want wie in 
deze sector iets wil bereiken 
moet beschikken over een groot 
netwerk. 
Gelukkig heeft Ben niet alles voor 
zich zelf willen houden en heeft hij 
een compleet draaiboek gemaakt 
hoe te handelen, wat de valkuilen 
zijn en hoe succes te behalen is.

Voor mij op tafel ligt een boekwerk 
met veel fotomateriaal. Compleet 
met wie Ben contact heeft gehad 
evenals de twaalf indelingen 
waarover fotomateriaal gemaakt 
moest worden. Het boek heeft 
6 blokken, over het welkom in 
Tiel, de integratie en participatie, 
waar men van vandaan komt, de 
educatie en de culturen en tot slot 
een blok over Ben als fotograaf. 
Ben biedt aan dat als er binnen 
onze Afdeling belangstelling 
bestaat, men contact met hem 
kan opnemen om gebruik te 
maken van dit werkstuk (via Frans 
Albers: ( 0345 712022 of : frans@
afslag13.nl). 
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Maar dit is niet het enige wat Ben doet op het gebied van de fotografie. Zo 
is hij als fotograaf te vinden bij vele evenementen in zijn woonplaats zoals 
het bloemencorso,  de zomerfeesten en de Moluks Culturele Open dagen. 
Ook maakt Ben fotojaarboeken over zijn inzendingen naar zijn 
Fotowerkgroep De Positieven en van zijn favoriete vakantiestreek, het strand 
van zuidelijk Portugal. Van elke plek zijn foto’s geplaatst in een fotoboek 
dat hij samen met zijn broers heeft gemaakt.
Momenteel is Ben volop bezig met een boek waarin hij zijn beste 80 foto’s 
wil opnemen ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag ofwel het project 
80/80.
Ben maakt ook architectuurfoto’s en heeft ook liefde voor de 
portretfotografie  met en van mensen. Zijn lijfspreuk is dan ook: “Elk mens is 
het waard om op de foto gezet te worden”.

Ik had een boeiende ochtend in Tiel en – nogmaals - neem contact op als u 
zo’n Tijdsbeeld-project in uw eigen woonplaats wilt opzetten.

Frans Albers
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Alle foto’s in het artikel ‘tegenover mij zit....’ ©Ben de Kousemaeker, fwg De Positieven
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Cees Jan van Beek fotografeert Catharine Gathier ©Cees Jan van Beek, Foto Gein

Fotogroep Fotogein heeft 
deze zomer een inspirerend 
project afgesloten.
Iedere twee jaar is er een 
Atelierroute in Nieuwegein, 
georganiseerd door de 
Stichting KunstGein. De or-
ganisatie betrekt iedere keer 
een andere groepering om 
reuring te geven aan dit eve-
nement. Aan de Fotogroep  
Fotogein werd deze keer 
gevraagd ‘de kunstenaar 
aan het werk’ in beeld te 
brengen.
Meer dan de helft van de 
leden deed mee aan dit pro-
ject. Ieder werd 2-3 kunste-
naars ‘toegewezen’ om van 
die personen foto’s-In-actie 

te maken. De kunstenaars waren 
van allerlei disciplines: schilder, 
beeldhouwer, keramist, woord-
kunst, textiel, glaskunst, sieraden.
Dat was voor velen een uitda-
ging, omdat het vaak buiten het 
vertrouwde pad van de eigen 
fotografie ging. Tijdens clubavon-
den werd er geregeld aandacht 
geschonken aan dit project ter 
voorbereiding en stimulans en om 
‘work in progress’ te bespreken. 
Een belangrijk punt was steeds: 
we zijn niet zo maar (portret)fo-
tografen die een mooi beeld van 
een kunstenaar willen maken, 
maar we zijn zelf kunstenaars die 
onze eigen kunstwerken maken. 
Niet de kunstenaar maar de fo-
tograaf bepaalt. Vaak gingen de 

FotoGein sluit inspirend project af
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fotografen meerdere malen op bezoek: voor kennismaking, onderzoek, discussie, foto’s 
maken en ten slotte de afwerking.
Het eindresultaat was een verrassende collectie foto’s met veel verschillende invalshoe-
ken. Alle foto’s zijn te zien op onze website: www.fotogein.nl
Van iedere kunstenaar werden één of meer foto’s geëxposeerd tijden de Atelierroute (9-
10-11 juni) in de centrale ruimte van het Stadshuis in Nieuwegein. Bij die expositie ging 
het niet helemaal goed met de wijze van presenteren. De ruimte die ons was toebedeeld 
bleek niet geschikt, dus er moest uitgeweken worden naar een plek waar het licht verre 
van optimaal was. Bovendien bleek de keuze voor bouwhekken om de foto’s op te han-
gen niet de goede: bij tweezijdige ophanging storen de achterkanten van de lijsten de 
zichtkant. De vele positieve reacties op de foto’s zelf gaf echter voldoende troost.
Een project waar we veel plezier aan gehad hebben en veel geleerd: fotografen zijn ook 
kunstenaars en een expo inrichten is ook een kunst.

Jan Donders

Secretaris Fotogroep Fotogein

Ruud van Eijkelenburg fotografeert Anneke Blom 
©Ruud van Eijkelenburg, Foto Gein
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  ©fotograaf onbekend

Riet veldpavi l joen voor  de fotograf ie?

Van de voorzitter van FC Eemland Rob Renshoff kregen wij het volgende bericht:
De initiatiefgroep ‘Ruimte voor Fotografie‘ maakt zich sterk voor een plek in Amersfoort 
(in het hart van Nederland) waar allerlei activiteiten op het gebied van fotografie kunnen 
plaatsvinden. Denk aan exposities, workshops, lezingen, scholing, overleg, selectiebe-
sprekingen en presentaties. Kortom: alles wat met foto’s te maken heeft. We staan boven-
dien open voor bewegend beeld, zolang er maar een relatie met fotografie is.

In Amersfoort staat een prachtige expositieruimte leeg, het Rietveldpaviljoen! Het gebouw 
heet ‘De Zonnehof’. De architect -Gerrit Rietveld- heeft het eind jaren vijftig ontworpen als 
tentoonstellingsruimte. 

De Gemeente Amersfoort heeft nog geen beslissing genomen over de toekomst van het 
paviljoen. Na een expositie over Rietveld staat het vanaf januari leeg. Na de zomer (sep-
tember/oktober) komt er een advies over de mogelijke invulling van het Rietveldpaviljoen. 
De initiatiefgroep wil heel graag deze ruimte gaan gebruiken, hij is er geknipt voor! Je 
kunt het idee zelf(s) steunen als ambassadeur!
 
Kijk voor meer informatie op de website: www.ruimtevoorfotografie.nl
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De zomerstop
door Klaas Haitsma

De zomerstop voor de hobbyfotograaf 
heeft nooit plaats gevonden. Op het 
programma van het nieuwe seizoen 
staat bij menig fotoclub om te beginnen 
een presentatie van foto`s welk in deze 
zomer zijn gemaakt. Zo ook bij fotokring 
Flits te Woudenberg waar ook dit sei-
zoen weer een uitdagend en interessant 
programma wordt voorgeschoteld met 
een gastspreker over flitsen, een avond 
over telefoon fotografie en fotograferen 
met een drone. Klaas Haitsma doet de 
p.r. voor de fotokring o.a. met een we-
kelijkse foto in de plaatselijke krant waar 
het uitgangspunt zowel een goede als 
een bijzondere foto moet zijn. Een foto 
kan er uitspringen door de uitsnede, 
de scherpte, de kleur of de ``aaibaar-
heid`` zoals kinderen of dieren. De 
Woudenbergse fotokring heeft nauwe 
banden met de BDU waarbij de krant 
goede foto`s aangeleverd krijgt van tal 
van evenementen en de leden hun per-
soonlijke foto`s in groot formaat kunnen 
presenteren. Iedereen blij dus. Klaas wil 
graag zijn foto`s delen waar hij trots op 
is en daarom deze inzending en over-
weging om te letten op de uitsnede van 
de door jou gemaakte foto. Het maakt 
de foto sterker en daardoor krijgt hij 
meer aandacht. Bijna dagelijks wordt de 
camera ter hand genomen voor herinne-
ringen want deze beginnen bij nu. Klein-
kinderen, nieuws zoals evenementen en 
sport maar zeker ook vakantie foto`s 
maken deze fotograaf blij.  
 

Alle foto’s zijn van de auteur.
©Klaas Haitsma, Fotokring Flits
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Salon Foto Nationaal
Tekst: Rien van Dam-Baggen

(foto uit de serie van Pauli Gerritsen)
Op de site van de Fotobond staat het volgende over Foto Nationaal: “Foto Nationaal 
is geen wedstrijd, maar een expositie met als doel een, qua genre, zo breed mogelijke 
afspiegeling van de ontwikkelingen binnen de vrijetijdsfotografie te tonen. Er wordt geko-
zen voor  kwalitatief, hoogstaand, eigentijds werk. Uit het grote aantal inzendingen zal 
de commissie maximaal dertien series kiezen. De commissie wordt samengesteld uit pro-
fessionals uit de fotografiewereld, van buiten de Fotobond”. 
Op 23 september vond de selectie plaats door Peter Dellenbag, Veronique Jansen en 
Chris Keulen onder voorzitterschap van Frans Grommen en op dezelfde dag nog kregen 
de geselecteerden bericht van hun uitverkiezing voor de Salon Foto Nationaal. Soms 
zijn sociale media sneller dan de gewone communicatielijnen want op Twitter kwamen 
de namen voorbij van (onder meer) de twee voor Foto Nationaal uitverkorenen van de 
Afdeling Utrecht-’t Gooi, namelijk Pauli Gerritsen van FK Eemland en Henk Heuff van FK 
Heuvelrug. Fact-check en inderdaad, het bleek geen nepnieuws. Van harte gefeliciteerd 
beiden. Dat is een mooi resultaat na een voor jullie succesvol verlopen Afdelingswed-
strijd Serie van 5 met Samenhang. Van Pauli kunnen we bovendien vermelden dat ze 
vorig jaar ook al uitgenodigd werd om deel te nemen aan Foto Nationaal, en dat is écht 
een prestatie. Chapeau!
  

© Pauli Gerritsen, Fotokring Eemland
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Voor meer informatie over wie de de juryleden zijn en wie de overige 11 geselecteerden 
voor de Salonzijn  alsmede de 5 eervolle vermeldingen, verwijs ik jullie graag naar de 
website van de fotobond (www.fotobond.nl). Onder de rode button “Het laatste nieuws” 
vind je de gedetailleerde informatie (https://fotobond.nl/nieuws/2017/09/27/fo-
to-nationaal-bekend/). 
Veel plezier ermee. 

De expositie onder de naam Salon Foto Nationaal met de series van de 13 geselecteer-
den wordt dit jaar gehouden in Den Dolder op zaterdagmiddag 28 oktober 2017 van 
14.00 tot 17.00 uur of zondag 29 oktober 2017 van 12.00 tot 17.00 uur in de Gehoor-
zaal, Vijverhof 1, 3734 DA  Den Dolder. 

      Bestuursmededelingen
Nieuw Afdelingsbestuurslid Wedstrijden 
Als Afdelingsbestuur prijzen we ons gelukkig dat onze oproep eind mei voor kandidaten 
voor de vakante bestuursfunctie “Wedstrijden” resultaat heeft opgeleverd in de persoon 
van Gerrit Heil.  
Gerrit is lid van Fotogroep Kromme Rijn en daar sinds anderhalf jaar voorzitter. Gezien 
zijn ervaringen in werk en hobby zag hij wel wat in het takenpakket van het bestuurslid 
dat we zochten.  
Gerrit is inmiddels als algemeen bestuurslid ad interim toegetreden tot het Afdelings-
bestuur en hij heeft inmiddels de taken die bij de wedstrijdorganisatie horen van Frans 
Albers overgenomen. Zo is de organisatie van de DBC 2017 al in zijn handen, met Frans 
nog wel als achterwacht op de achtergrond.  
Het Afdelingsbestuur zal Gerrit op de AAV van 2018 voordragen als kandidaat voor de 
functie algemeen bestuurslid met als takenpakket “Wedstrijden”.  
In de volgende editie van In de Kijker zal Gerrit zichzelf wat uitgebreider aan ons voor-
stellen in een “Mag ik mij even voorstellen ...”  
Gerrit is voortaan bereikbaar via wedstrijden.afd07@fotobond.nl
Cursussen/mentoraten  
Op 12 oktober gaat de cursus “Beeldstijl en eigen werk” van start onder leiding van Pe-
ter van Tuijl met 13 deelnemers. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten met steeds  ca 6 
weken ertussen en bestaat uit een meer theoretisch deel (2 avonden) en het werken aan 
en afronden van één serie met herkenbare beeldstijl (3 avonden). De cursus zal worden 
afgesloten met een boek van het fotowerk van de deelnemers. 
De Masterclass die was gepland onder leiding van Rob Agterdenbos moest helaas ge-
canceld worden wegens een tekort aan deelnemers. 

Rien van Dam-Baggen,  
secretaris Afdeling Utrecht-’t Gooi
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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 met bijdragen van Frans Albers. In de 
Kijker wordt uitgebracht  onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de 
afdeling Utrecht-’t Gooi.

REDAKTIESLUITING

Het volgende nummer van In de Kijker verschijnt rond de feestdagen 2017

Artikelen, foto’s en/of andere voor de lezers interessante bijdragen dienen 
daarvoor 
UITERLIJK 15 DECEMBER 2017 in het bezit te 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 zou schaden.
Inzenden betekent NIET automatische plaatsing, maar wordt wel zoveel moge-
lijk gewaarborgd.

BESTUURSLEDEN AFDELING UTRECHT ‘T GOOI

Ruud Mulder  - voorzitter
voorzitter.afd07@fotobond.nl

Rien van Dam-Baggen - secretaris       Gerrit Heil - bestuurslid wedstrijden a.i.
secretaris.afd07@fotobond.nl               wedstrijden.afd07@fotobond.nl

Ruud Slot  - penningmeester
penningmeester.afd07@fotobond.nl

Marianne vd Hoek  - algemeen bestuurslid
hoek25@gmail.com

                                                     

COLOFON


