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Agenda

Algemene Afdelings                           
Vergadering (AAV)
13 maart 2018

Serie 5 met Samenhang
Inleveren 19-23 maart 2018
Bespreking 17 april 2018

Foto Nationaal

Op 17 april 2018 de bespre-
king van de individuele wedstrijd 
Serie van 5 met samenhang. In 
deze wedstrijd zijn nominaties te 
verdienen voor Foto Nationaal.
U doet toch ook mee?

Van de voorzitter

Het is December. De maand met veel feestdagen, 
maar ook de maand waarin de winter begint. De 
eerste sneeuw is gevallen en dat was voor veel fo-
tografen de aanleiding om met de camera het land-
schap in te trekken. De winterse beelden zullen ook 
wel de redactietafel van In de Kijker bereiken of de 
wedstrijden van de fotobond. Sinterklaas is alweer 
vertrokken en op het moment van schrijven van deze 
aflevering van ‘Van de voorzitter’ is net de winnaar 
bekend geworden van de DBC. Fotokring Eemland 
mag de wisseltrofee mee naar Amersfoort nemen. 
Mijn gelukwensen. Prettig was de constatering dat de 
zaal stampvol zat. De volgende wedstrijd heeft zich 
voor dit fotoseizoen al aangekondigd. Van 19 t/m 
23 maart 2018 kunnen de series ‘5 met samenhang’ 
ingeleverd worden. De opmaat naar Foto Nationaal. 
Ik spreek de wens uit dat het grote aantal deelnemers 
van de vorige editie in 2018 wordt overtroffen.

Terugkijkend naar 2017 hebben wij met Gerrit Heil een 
nieuw bestuurslid gevonden. Hij kreeg zijn vuurdoop 
met de door hem voortreffelijk georganiseerde wed-
strijd DBC. Overigens daarop terugkijkend was het 
plezierig om Dick van Groningen Schinkel de trofee uit 
te zien  reiken. Terug naar het bestuur heb ik Gerrit Heil 
al      genoemd. Maar deze maand hebben wij ook 
afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Marianne 
van den Hoek. Gewapend met een fotoboek over straat-
fotografie hebben we haar laten gaan. Het vertrek van 
een      bestuurslid noopt het afdelingsbestuur op zoek 
te gaan naar een nieuw bestuurslid. Zonder namen te 
noemen heeft het afdelingsbestuur wel de wens dat met 
een nieuw bestuurslid de spreiding van bestuursleden 
over de hele afdeling groter wordt. Nu zijn de Heuvelrug 
incl. Amersfoort en het Kromme Rijngebied sterk verte-
genwoordigd en hebben we één bestuurslid in de streek 
rondom   Nieuwegein. Het Groene hart (o.a. Woerden), 
een deel van Flevoland en ‘t Gooi zijn momenteel niet in 
het Afdelingsbestuur vertegenwoordigd. 

Steeds meer clubs en persoonlijke leden exposeren in de 
regio. Helaas komt de informatie daaromtrent veelal te 
laat op de redactieburelen. Vandaar de oproep om ons 
op uiterlijk de sluitingsdatum van In de Kijker te voorzien 
van de informatie en fotomateriaal voor de dan nog 
komende exposities. 
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Plan dat op voorhand in de agenda zodat ook In de Kijker daar aandacht aan kan besteden. 
En tot slot een oproep aan alle fotografen. Heb je een mooie serie om die aan de andere clubs en per-
soonlijke leden te laten zien, neem contact op met de Redactie.
We streven ernaar om deze In de Kijker vóór de feestdagen bij iedereen te bezorgen. Ik wens u allen 
hele fijne dagen toe en bovenal een fantastisch fotojaar 2018. En mocht dit nummer helaas toch te laat 
komen, dan hoop ik dat u hele fijne dagen hebt gehad.

Ruud Mulder,
Voorzitter afdeling Utrecht ’t Gooi.

Marianne van den Hoek verlaat afdelingsbestuur

De bespreekavond van de DBC 2017 kende naast de prijsuitreiking een tweede markant moment en 
wel het afscheid van Marianne van de Hoek als Afdelingsbestuurder. Marianne was in het Afdelings-
bestuur verantwoordelijk voor het op de website zetten van berichten van de Afdeling, voor het mede 
redigeren van In de Kijker en voor de aanzet tot regiovorming binnen de Afdeling. Door persoonlijke 
omstandigheden heeft zij deze taken helaas in het begin van dit jaar neer moeten leggen. 

Vervolg blz. 4
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Vervolg van blz. 3

Omdat deze omstandigheden waarschijnlijk niet zullen veranderen en zij bovendien binnenkort gaat 
verhuizen naar een andere regio, heeft zij onlangs moeten besluiten haar functie van algemeen be-
stuurslid neer te leggen.   
Wij betreuren dat zeer en wilden graag in het bijzijn van zoveel mogelijk clubs afscheid van haar ne-
men. Daarom vroeg de voorzitter van de Afdeling, Ruud Mulder, Marianne kort voor de pauze in de 
DBC-bespreking naar voren en memoreerde in een korte toespraak haar verdiensten voor de afdeling: 
haar inzet niet alleen voor haar eigen taken maar ook voor het bestuur in het algemeen en haar kriti-
sche maar altijd constructieve opstelling. Ook verwees hij naar haar voorgeschiedenis in de fotografie, 
zoals het voorzitterschap van Fotokring Flits dat ze 10 jaar vervulde. Jammer dat Marianne ons gaat 
verlaten. 
Namens de Afdeling bedankte Ruud haar met een prachtige bos bloemen en een fotoboek over haar 
favoriete onderwerp straatfotografie. Hij wenste haar het allerbeste in het Brabantse met haar man Jan 
en wie weet “Tot ziens”. 

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07 

AFV Weesp heeft moeten besluiten de club op te heffen en dit kenbaar gemaakt aan de fotobond 
en de Afdeling Utrecht-’t Gooi. Gevraagd naar de reden van de opheffing liet een van de twee laatst 
overgebleven leden ons weten dat hun club al jaren een sober bestaan leidde en dat er door hun hoge 
leeftijd nu een einde was gekomen aan hun betrokkenheid bij de club.  
Jammer, maar wel begrijpelijk.

Het verslag van de DBC bespreking van 12 december jl is samen met de uitslag op de website van de 
Fotobond gezet. Per foto is in de uitslag het puntentotaal aangegeven dat de jury aan de foto gegeven 
heeft. Er zijn foto’s toegevoegd van de foto’s van de winnende club en van de uitreiking van de Dick van 
Groningen Schinkel Trofee. 

Clubs die een nieuwe kartonnen doos willen voor het inleveren van de foto’s voor de BFW of de 
DBC kunnen die voortaan bestellen bij de secretaris van de Afdeling. Nieuwe clubs krijgen de doos gra-
tis, clubs die al eerder een doos gekregen hebben (alle huidige clubs) betalen € 7,50 per doos exclusief 
verzendkosten. Let op: de BFW is bijzonder streng op het gebruik van de goede dozen. 

Bestuursmededelingen
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Van tijd tot tijd denkt het Afdelingsbestuur na over welke fotografische activiteiten we willen aan-
bieden aan de clubs en hun leden én de persoonlijke leden. Immers het Afdelingsbestuur heeft de 
verplichting om aan haar leden minimaal een mentoraat, een wedstrijd en een lezing aan te bieden. 
In de afgelopen jaren organiseerden we vaak twee mentoraten (verdieping, Masterclass, Beeldstijl), 
altijd twee wedstrijden (5 met Samenhang en de DBC) en jaarlijks een spreker na de AAV. Maar ook 
de roep om ‘technische’ cursussen is groot (bijv een cursus Photoshop of Lightroom). 
Binnen het bestuur van de afdeling hebben we ‘gebrainstormd’ en de conclusie was dat we eigenlijk 
niet goed weten waar behoefte aan is. Zo kregen we de laatste twee jaar de mentoraten niet vol. 
Maar lag dat aan de voorgestelde mentoren of aan het feit dat veel clubs eigen mentoraten hebben? 
Om de behoefte te peilen komen wij binnenkort met een korte enquête voor alle clubs en haar leden 
EN de persoonlijke leden van de afdeling. Op basis daarvan zullen wij voor 2018 een activiteiten-
plan opstellen. 
Wij hopen op een goede respons en houdt uw mailbox in de gaten. 

Het bestuur van Afdeling 07

                    Enquête

                    Herhaalde oproep

Herhaalde oproep: stuur ons jullie Nieuwsbrieven of informatiebulletins
Op onze oproep in september aan de fotoclubs/-groepen/-kringen  om ons als Afdelingsbestuur 
jullie clubblad/nieuwsbrief/nieuws voor leden/... ter informatie toe te sturen hebben tot nu toe vijf 
clubs positief gereageerd, een club heeft laten weten dat niet te willen doen (de informatie is voor de 
eigen leden en niet voor derden, vinden zij) en een club heeft laten weten zo’n orgaan niet te hebben. 
Nu heeft de Afdeling 32 clubs en dus missen we nog wat reacties. Wij zouden het op prijs stellen als 
de clubs die niets hebben laten weten, alsnog reageren. Als je je informatiebulletin niet wilt sturen, 
even goede vrienden, maar laat ons dat dan alsjeblieft even weten, liefst met de reden. 

Nog even een toelichting op ons verzoek:  De informatie in de informatiebulletins aan jullie leden kan 
ons als Afdelingsbestuur helpen bij het uitstippelen van de lijnen naar de toekomst, ons op ideeën 
brengen voor activiteiten voor de clubbesturen of voor de leden van de Afdeling, en dergelijke. 
 Wij stellen het zeer op prijs op deze manier op de hoogte te worden gehouden van wat er in die be-
treffende fotoclub omgaat.
Wel hebben we in het Afdelingsbestuur afgesproken dat we niet zullen reageren op de inhoud van de 
toegestuurde informatie, dan alleen als daarom vanuit de betreffende vereniging gevraagd wordt.
 
We hopen dat inmiddels meer clubs bereid zijn jullie informatiebulletins met ons te delen, en kijken 
ernaar uit ze te ontvangen. 
 
Het Afdelingsbestuur
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Gevraagd: Nieuw bestuurslid voor de Afdeling

Na het vertrek van Frans Albers uit het bestuur en met het oog op de aanstaande vertrek van Marianne 
van de Hoek, heeft het Afdelingsbestuur zich gebogen over de taken van beide functionarissen. Ener-
zijds waren de taken qua zwaarte niet evenredig verdeeld, anderzijds lagen er nog taken braak.  
De eerste stap was dat bij het aantreden van Gerrit Heil als wedstrijdcoördinator, de taak Opleidingen 
en Spreker buiten de overdracht werd gehouden en gereserveerd voor het vijfde bestuurslid. 
Verder merkten we dat de Redactie wel erg smal bezet was zodat er bijvoorbeeld geen tijd  was voor 
het actief werven van artikelen, het opzetten van (nieuwe) rubrieken, het verslaan van evenementen 
en jubilea in de clubs, e.d.  Door het vijfde bestuurslid toe te voegen aan de Redactie zou de bezetting 
hiervan minder kwetsbaar worden en zouden we ook meer uit In de Kijker kunnen halen.
Zo kwamen we tot onderstaande taakomschrijving voor het door ons gezochte vijfde bestuurslid, een 
algemeen lid van het Afdelingsbestuur.   
We zoeken .... 
- een enthousiast bestuurder met de taak “Opleidingen en spreker” én met de taak “Redactie”. Dit 
bestuurslid organiseert de mentoraten en cursussen en zoekt minimaal één spreker per jaar, dit alles 
in afstemming met het bestuur. De mentoraten en cursussen vinden plaats in Vianen, de spreker wordt 
uitgenodigd en ontvangen in Zeist. Voor de  redactietaak zien we graag een actieve houding in het ver-
werven en zelf schrijven van kopij in de vorm van artikelen, de opzet van rubrieken en verslaglegging 
van evenementen in de clubs en de afdeling, uiteraard in overleg en afstemming met de andere redac-
tieleden.  
Hoewel we niemand op voorhand willen uitsluiten, zoeken we op de eerste plaats voor deze functie 
een bestuurder uit een van de regio’s die niet vertegenwoordigd zijn in het huidige bestuur, zoals ‘t 
Gooi, het Groene Hart en het Utrechtse Rivierengebied. We hopen daarmee ook de betrokkenheid van 
de betreffende regio’s bij het bestuur van de Afdeling te vergroten.
Heb je belangstelling voor deze functie of wil je meer informatie, dan kun je je wenden tot de voorzitter 
Ruud Mulder ( 06 53438340 of via voorzitter.afd07@fotobond.nl ) of de secretaris Rien van Dam-Bag-
gen ( 0343 442060 of via secretaris.afd07@fotobond.nl) 

Het Afdelingsbestuur, december 2017
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Mag ik mij even voorstellen …

Mijn naam is Gerrit Heil en ik ben sinds kort kandidaat algemeen lid (bestuurslid a.i.) van het Afdelings-
bestuur Afdeling 07 Utrecht-’t Gooi. Ik heb sinds september dit jaar een aantal taken van Frans Albers 
overgenomen, met name de coördinatie van de wedstrijden ‘De Beste Club’ en ‘Vijf met Samenhang’.
Ik woon in Driebergen, ben 65+ , opgeleid als bioloog en grotendeels werkzaam geweest als docent/
onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Sinds mei 2017 ben ik met pensioen.  
Ik fotografeer sinds mijn jeugd, maar ben pas echt serieus gaan fotograferen in 2009 door een aantal 
cursussen fotografie te volgen en daarna heb ik een opleiding voor fotograaf gedaan. 
In 2014 ben ik lid geworden van Fotogroep Kromme Rijn waarvan ik sinds 2016 voorzitter ben. In de 
fotografie heb ik me lange tijd op landschappen gericht, maar dat is langzamerhand verschoven naar 
straat- en architectuurfotografie. In 2016 heb ik een fotoproject uitgevoerd over een verlaten spoorlijn in 
Veracruz, Mexico.  
Mijn andere hobby’s liggen vooral op het gebied van lezen, wandelen en museumbezoek. Deze activi-
teiten combineer ik vaak met vakanties. 
Mijn bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan tijdens mijn werk, maar ook in mijn vrije tijd in diverse vak- 
verenigingen, een sportclub, stichtingen en de Fotogroep Kromme Rijn, meestal als voorzitter. Besturen 
betekent voor mij vooral samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken.
Ik kijk uit naar een interessante en plezierige tijd in het Afdelingsbestuur. 

©Daniel Kuyper
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    Genomineerd voor de Vincent van Gogh Photo Award: Willem de Groot

In Nuenen werd dit najaar de Vincent van Gogh Photo Award georganiseerd. Een wedstrijd opgezet 
door de Rotary Club Nuenen, met als thema: ‘Human Nature’- door de ogen van Vincent van Gogh.
Zes leden van Fotogroep Kromme Rijn stuurden hiervoor hun foto’s in.
Willem de Groot werd genomineerd met zijn foto ‘Bloemen op straat’, die hij geschoten had in het dorp 
Veynes in het zuiden van Frankrijk. Het leverde hem uiteindelijk geen prijs op, maar wel werd zijn foto 
met die van de 50 andere genomineerden op groot formaat getoond op een buitenlocatie in Nuenen, 
een prachtig opgezette foto-expositie, gecombineerd met de open kunst- en huizenroute op 15 septem-
ber.
Willem is te zien naast zijn mooie, groot uitgevoerde foto. Een mooie ervaring!
Wat de FG Kromme Rijn betreft een vermelding waard!

©M.A. de Groot-van Cooten
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Bespreking van de foto’s van De Beste Club Trofee 2017

Op dinsdagavond 12 december  vond in Zeist de bespreking plaats van de tien foto’s die door elk van  
16 clubs waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd om de Beste Club Trofee (DBC). De juryleden 
Diana Bokje en Rob Agterdenbos  hadden de 160 foto’s op een middag begin december  gejureerd 
aan de hand van de afgedrukte versies zoals ze waren ingeleverd door de clubs. Hoewel alleen het 
buitenste formaat van de in te leveren foto’s was vastgelegd in het reglement, viel het op dat alle foto’s 
in een passe-partout van 40x50cm waren gezet, zoals lang voorschrift was bij fotobondswedstrijden.  
De inzendingen moesten per club bestaan uit werk van minimaal 5 fotografen wat betekende dat er per 
fotograaf maximaal 2 foto’s ingestuurd konden worden.   
Het Afdelingsbestuur had er voor deze avond voor gekozen de 160 ingezonden foto’s  alleen digitaal 
op groot scherm te tonen in plaats van ze steeds alle tien per club op de bok te zetten. Deze aanpak is 
behoorlijk tijdbesparend .  Eén scherm vertoonde steeds alle 10 de foto’s van een club  in één beeld en 
op het andere scherm werd steeds groot de foto getoond die op dat moment door de jury werd bespro-
ken. 
Diana en Rob hadden besloten bij de bespreking van de foto’s niet  per foto te wisselen, maar elk 
steeds alle 10 de foto’s van één club te bespreken. Dat was rustiger in de bespreking en kostte minder 
tijd. Ook konden ze hierdoor eventueel teruggrijpen op een andere foto in die inzending. Beide jury-
leden bespraken de foto’s met veel respect, Rob wat meer zakelijk en to the point en Diana op de van 
haar bekende enthousiaste manier en ook to the point.  Beiden hadden veel aandacht voor wat ze 
goed vonden aan de foto en ook hadden ze heel bruikbare tips voor de fotograaf over hoe een foto 
eventueel  spannender en pakkender  of meer op het juiste moment gemaakt kon worden.  We hoorden 
in de pauze en na afloop veel enthousiaste reacties over de bespreking.   
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Nadat de foto’s van alle clubs waren getoond en besproken nam Ruud Mulder, 
 voorzitter van de Afdeling, het woord voor de bekendmaking van de prijswinnaars. Te beginnen met de 
5e prijs werd een vertegenwoordiger van de betreffende club naar voren gevraagd waarna Ruud hem 
(ja, er kwamen alleen mannen naar voren) vroeg nog kort iets te vertellen over het selectieproces bin-
nen de club. Alle vijf prijswinnende clubs kregen een certificaat en gingen op de foto met hun certificaat.  
Aan de winnaar van de wedstrijd, FC Eemland, werd onder applaus van de aanwezigen door Dick van 
Groningen Schinkel, o.a. oud-voorzitter van de Afdeling Utrecht-’t Gooi,  de naar hem vernoemde tro-
fee uitgereikt. 

Na een jaar zonder trofee, nam Eemland de Dick van Groningen Schinkel Trofee over van FG Kromme 
Rijn, dat dit jaar vijfde werd. 
    Complimenten voor de vijf winnaars: 
   1. FK Eemland    148 punten 
   2. FC De Essentie           145 punten 
   3. FC Fotogein   144 punten 
   4. FC Iris   140 punten 
   5. FG Kromme Rijn  139 punten 
Voor de resultaten uitgesplitst per foto per club, kijk op de website van de fotobond.nl bij afdeling 07 en 
klik op pdf “Uitslag DBC 2017”. Met een oproep tot deelname aan de Afdelingswedstrijd Serie van 5 
met Samenhang in het voorjaar, en een aanmoediging van Diana om in te zenden voor het Fotofestival 
aan de Maas, sloot de voorzitter de bijeenkomst waarbij hij ons op het hart drukte onderweg voorzich-
tig te zijn in verband met de gladheid. 
Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07 

©Ruud Slot
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De winnende serie van Fotokring Eemland

Foto boven:   ©Pauli Gerritsen, Fotokring Eemland                          

                  Foto onder: ©Rob Gerritsen, Fotokring Eemland
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Beide foto’s: ©Ton van der Pal, Fotokring Eemland                          
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Foto boven: ©Tamara van de Ploeg,  Fotokring Eemland    Foto beneden:©Bert van den Broek, Fotokring Eemland                        
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Foto boven: ©Anneke de Leeuw, Fotokring Eemland    Foto beneden:©Joke Vollebregt, Fotokring Eemland                        
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Beide foto’s: ©Heleen Jonkman, Fotokring Eemland    
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Dick Jeukens wint Peter Ros Trofee bij Fotokring Heuvelrug

Op 7 december won Dick Jeukens de Peter Ros Trofee met zijn foto van een dansend paar. Deze trofee 
is verbonden aan een wedstrijd die de Fotokring Heuvelrug eens in de twee jaar organiseert rond een 
bepaald thema. Dit jaar was het thema “Verbinding”, bedacht door de natuurfotograaf Jan van der 
Greef uit Driebergen. Samen met zijn vrouw Jetske heeft hij de ingezonden foto’s beoordeeld en uitvoe-
rig besproken op de clubavond van 7 december. Van 8 januari tot 17 februari 2018 is van alle deelne-
mers de mooiste foto te zien in Dorpshuis De Twee Marken, Trompplein 5 in Maarn.

Dick Jeukens neemt de Peter Ros Trofee in ontvangst. ©fotograaf onbekend   

Heeft uw club ook een leuke activiteit?
Laat het ons weten!

Wilt u als persoonlijk lid ook 
aandacht voor uw werk?
Laat ons dat ook weten!

Mail naar: redactie.afd07@fotobond.nl
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De winnende foto van de Peter Ros Trofee ©Dick Jeukens, FK Heuvelrug   

EXPOSITIES

Foto expositie FC ‘t Gooi: 
“Licht en Tegenlicht”

De leden van Fotoclub ’t Gooi hebben 
foto’s gemaakt waarbij het Licht de be-
langrijkste rol speelt. Natuurlijk zonder 
licht is er geen fotografie maar bij deze 
foto’s is het licht zo gebruikt dat het 
hoofdonderwerp van de foto geworden 
is.
De ca. 25 geselecteerde foto’s zijn te 
zien van 26 januari 2018 t/m 30 maart 
2018.

Het adres: Medisch Centrum Bussum 
Zuid, Piet Heinlaan 50 /B, 1403 TZ 
Bussum.
De openingstijden zijn maandag t/m 
vrijdag van 08:00 - 17:00 uur. Zaterdag 
en zondag gesloten.
Informatie over fotoclub ’t Gooi vindt u 
onze website: http://www.fctgooi.nl 
of bij het Secretariaat: telefoon 06 36 11 
52 27 / e-mail: info@fctgooi.nl
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Fotoclub Perspectief Hilversum exposeert nog tot 31 januari 2018 “MENSEN” in woondienstencentrum 
De Egelantier, Egelantierstraat 194, 1214 EH Hilversum. Openingstijden 9-19 uur.  

Nog te zien tot 31 januari 2018

©John Jansen, FC ‘t Gooi
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©Herman Kremer, Fotoclub Perspectief  

Van 1 februari tot 30 maart 2018 Bibliotheek in de Binder te Leersum

©Gerrit Oskam, FK Heuvelrug 

“Bankgehei-
men van de 

Utrechtse 
Heuvelrug.”

Vervolg expositie Gerrit Oskam zie volgende pagina
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Een kijkje achter de schermen bij de grote 
banken? De verborgenheden achter de 
deuren van de grotendeels verdwenen 
bankgebouwen in onze gemeente? Nee, 
die blijven in de kluis. U komt niets extra 
te weten over bankiers en hun ‘geldpak-
huizen’. Het gaat hier om banken om op 
te zitten. Die zijn er heel veel maar er zijn 
op de Utrechtse Heuvelrug ook bijzondere 
zitbanken. Bijzondere banken op bijzon-
dere plaatsen. Banken met een geheim en 
een verhaal. Een verhaal dat als het om 
de geschiedenis gaat vast ligt. Gaat het 
om het nu, wat hoor en zie je daar, wat 
ruik je er? Dan is dat verhaal steeds weer 
anders. Banken om op te zitten dus. Ban-
ken om te rusten, wat te mijmeren, maar 
vooral om te genieten. En dat kost niets, is 
helemaal gratis en dat kan je van die an-
dere banken niet zeggen.

Vervolg expositie Gerrit Oskam

Over de fotograaf:
Gerrit Oskam (62) woont al lang op 
de Utrechtse Heuvelrug. Werkte lange 
tijd in het publieke domein van deze 
gemeente. Hij kent het gebied en vooral 
de buitengebieden goed en voelt zich 
verbonden met veel mooie plaatsen op 
de Utrechtse Heuvelrug. Als lid van de 
Fotokring Heuvelrug in Maarn deed 
hij onder leiding van een fotograaf 
van de Fotobond een mentoraat. Er 
zijn meer richtingen in de fotografie 
die hem boeien maar hier ging het om 
documentaire fotografie. Omdat de 
fotograaf naast zijn passie voor foto-
grafie ook een warme belangstelling 
heeft voor taal, schreef hij bij elke bank 
een tekst van maximaal 200 woorden. 
Foto’s en teksten vormen verschillende 
beelden. Zonder in de tekst te beschrij-
ven wat op de foto direct zichtbaar 
is, versterken de foto’s en de teksten 
elkaar. 
“Een heel lijstje met mooie banken op 
een mooie plek. Soms ging ik er vaker 
heen om de foto te maken. Lukte niet 
altijd meteen. Soms was het licht niet 
goed, iets storends in de omgeving. Dus 
nog eens terug.  Dan nog een keer, maar 
zonder camera om gewoon even op die 
bank te zitten. De omgeving te proeven 
maar vooral om te genieten. Dan komen 
de woorden vanzelf.”
Informatie: Gerrit Oskam  06-22293975     
e-mail:  GJOFOTO@kpnmail.nl

©Pieter Vos, FK Heuvelrug

Beide foto’s en tekst ©Gerrit Oskam, FK Heuvelrug
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Beide foto’s en tekst ©Gerrit Oskam, FK Heuvelrug
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Fotogroep Fotogein opent twee exposities

Op 17 februari 2018 worden twee fotoexposities van Fotogroep Fotogein geopend. Eén betreft de 
jaarlijkse tentoonstelling op de 4e etage van het Stadstheater DE KOM (het kunstencentrum). Daar la-
ten leden van Fotogein hun beste werk van het afgelopen jaar zien. Naast het reguliere werk is er ook 
speciale aandacht voor foto’s uit het jaarthema ‘Beweging’. Deze tentoonstelling is te zien tot 30 maart 
2018. Geopend tijdens de reguliere openingstijden van het kunstencentrum DE KOM.
Tegelijkertijd wordt op de begane grond van het Stadshuis (tegenover DE KOM) een tentoonstelling 
geopend van leden van Fotogein die deelgenomen hebben aan het mentoraat van Jan Ros. Plaats van 
de expositie is het KunstPodium van de stichting KunstGein. Ook in ‘De Etalage’ (Raadstede hoek Stads-
plein) worden werken getoond. Onder de titel ‘Tandje erbij’ laten de fotografen zien hoe zij vanuit een 
idee met extra inspanning tot het eindresultaat zijn gekomen. Deze expositie is iedere wo-do-vr-za-mid-
dag van 13-15 uur geopend tot 3 maart 2018.
Beide tentoonstellingen worden op zaterdag 17 februari 2018 rond 16:30 uur, geopend door foto-
graaf/mentor Jan Ros. 

©Marijke van Overbeek, Fotogein
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©Yolanda Simorro, Fotogein
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Flitser met gevoel en beleving
Margreet van Eerten uit Scherpenzeel praat 
over fotografie.

Fotokring Flits uit Woudenberg telt ongeveer 
30 leden waaronder 4 amateurfotografen 
vanaf 2003 en erelid en oprichtster Elly Mol 
(2001). Deze fotografen vertellen graag over 
hun “gevoel en beleving” bij het maken van 
een goede foto. Scherpenzeelse Margreet van 
Eerten  krijgt de zaal in de Camp stil als zij aan 
het woord is. Zij heeft een rijke fantasie en put 
troost en kracht uit haar hobby. “Fotografie 
heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben” aldus 
Margreet en via het werken met kleur, olie 
op water en het gebruik van gebroken glas, 
legt ze gevoel in de foto. Niet alleen het 
fotograferen maar ook de nabewerking van de 
foto op de computer geeft voldoening.  “Mijn 
fotografie speelt zich meestal af in kleine kring 
rondom ons dorp en in huis”, aldus Margreet.
Schoorvoetend sloot Margreet zich in 2003 
aan bij Flits waar een groep amateurfotografen 
plezier beleefden aan fotografie. Ze was 
onder de indruk van wat er getoond werd 
en dit stimuleerde haar om op weg te gaan 
om kennis te vergaren. Ze volgde een cursus 
bij Scholen in de Kunst te Amersfoort, eerst 
om de basis en de kennis onder de knie te 
krijgen en vervolgens een cursus “bewerken 
met gebruik van Photoshop” te volgen. Haar 
enthousiasme groeide. Vanuit de landelijke 
fotobond volgde Margreet meerdere 
mentoraten waarbij langere tijd bezig zijn 
met het zelfde thema haar voldoening en 
resultaat gaf. Ook door het meedoen met 
opdrachten en wedstrijden  verbeterde 
Margreet zichzelf. Werken met monumenten, 
licht en/of water en tevens meerdere foto`s 
bracht haar uiteindelijk tot de juiste foto. Het 
verlangen groeide om vorm te geven aan het 
thema: Geloof, hoop en liefde. Monumenten 
vertellen iets over de geschiedenis en water 
geeft leven. Samenvattend “fotograferen helpt 
om gevoelens vorm te geven en te genieten 
van het leven van elke dag”  aldus een trotse 
Margreet.
De meegeleverde foto`s stralen Geloof,  Hoop 
en Liefde uit, zo vertelt Margreet.    
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Fotoverantwoording: Linksboven pagina 22 ©Klaas Haitsma, Fotokring Flits
De foto’s pagina 22 midden ‘Geloof’, pagina 22 onder ‘Hoop’ en 
hierboven ‘Liefde’ ©Margreet van Eerten,Fotokring Flits
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195 steden in Zaandam
Voorbeeld van projectmatige aanpak fotoserie

door Ton Verweij

Op het Hembrugterrein in Zaandam is tot 1 april 2018 een bijzonder interessante fotoexpositie te zien. 
Niet alleen om de prachtige documentaire foto’s, maar ook in verband met de goed doordachte aan-
pak van het project. In 2006 besloot fotograaf Jeroen Swolfs, na een bezoek aan Moldavië,  om zo-
veel mogelijk landen ‘all over the world’ te bezoeken en daar een foto te maken van het straatleven in 
de hoofdstad. Hij heeft daarvoor sponsors en een investeerder enthousiast weten te maken, zodat het 
financieel allemaal mogelijk werd. Ook stelde hij een soort format vast, waaraan alle foto’s moesten 
voldoen. Hiermee wilde hij bereiken, dat de foto’s – ondanks de verschillende inhoud – toch een samen-
hang vertoonden. De beeldhoek van alle foto’s moest ongeveer gelijk zijn: 16 mm groothoek. De foto 
op ooghoogte genomen in een enigszins ‘open‘ ruimte. Horizon, al of niet denkbeeldig, ongeveer in het 
midden. Grote  scherptediepte (F8 – F13) en ISO op ca 200, en dat allemaal met zijn Canon 5D met 
16-35mm objectief.  
Zo bezocht hij in 7 jaar 195 hoofdsteden op alle continenten. Dat zijn nagenoeg alle landen van de we-
reld en het leidde tot zijn grootse serie ‘Streets of the World’ Een proefexpositie vond plaats in een niet 
gebruikte parkeergarage in de Bijlmer; de Bijlmer kreeg opeens een eigen museum. Met behulp van veel 
vrijwilligers werd de onooglijke ruimte omgetoverd tot een echt pop-up museum. De volledige tentoon-
stelling is nu te zien op de 3 verdiepingen van één van de leegstaande gebouwen op bovengenoemde 
locatie en is op zich al een ware ontdekkingsreis. (Het is een interessante locatie: een voormalig terrein 
van Defensie waar munitie werd gefabriceerd, met tal van leegstaande industriële gebouwen en waar 
nu een ontwikkelingsplan voor wordt gemaakt) 
De expositie is prachtig vormgegeven. De foto’s worden gepresenteerd op levensgroot formaat (ca 2 x 
3m), door Océ afgedrukt op een textiel folie. Deze folie is doorschijnend en wordt van achteren doorge-
licht (zie foto’s). Dit geeft een briljant effect, zeker als (zoals in ons geval) de expositie ’s avonds wordt 
bezocht. Naast elke foto een korte toelichting met het ‘Waarom?’ en ‘Wat?’ 
Om het project verder te bekostigen is er behoorlijk aan merchandising gedaan: Er zijn mooi uitgegeven 
fotoboeken in diverse maten verkrijgbaar, Jeroen Swolfs heeft ook een boek met reisverslag geschre-
ven, prints in diverse afmetingen zijn te bestellen, een cassette met postcards is verkrijgbaar en verder 
affiches, tasjes, T-shirts, diverse gadgets, etc.  Het hoort er tegenwoordig allemaal bij om een project 
haalbaar te maken. De kosten waren dan ook ongetwijfeld niet gering: 7 jaar reizen en fotograferen, 
de nabewerking, bedenken concept expo, fondsen en sponsors werven, toelichting en boek schrijven, 
geographics maken, 195 foto’s afdrukken en opspannen, gebouw geschikt maken voor tentoonstelling, 
expositie inrichten, gebouw huren, verlichten en verwarmen en bemanning tijdens openingsuren, web-
site maken etc. Aantal bezoekers tot nu toe ca 20.000. Zie voor meer informatie:  
https://www.streetsoftheworld.com/
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Alle foto’s ©Ton Verweij, FotoGein
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Een impressie

door Marius Hennevanger

Het was in januari 2009 bijzonder koud. De temperatuur daalde in Nederland tot - 20,8 C en daar-
mee werd de koudste nacht van deze eeuw vastgelegd. Het is altijd al een plezier om in het Langbroe-
kerwetering-gebied te zijn maar de vorst maakte het in deze periode ook nog feeëriek. Voor mij was 
het prachtig, al die rijp aan de bomen en het uitbreidende ijs op het water. Ik merkte dat de vogels de 
voorgaande dagen alleen nog konden drinken op beschutte plekken onder struiken bijvoorbeeld maar 
dat dit nu ook voorbij was omdat de vorst  overal het water in ijs had veranderd. Er zouden zware tijden 
aanbreken voor de vogels. Ze kwamen nauwelijks nog van hun beschutte plek en vlogen zo min moge-
lijk om energie te sparen. De veren werden uitgezet om zoveel mogelijk te profiteren van de isolerende 
werking die hiervan uitgaat. Ook waren uit het noorden migranten als koperwieken en pestvogels aan-
gekomen. Kennelijk was het daar dus nog veel kouder als bij ons. 
Ik heb met volle overgave gefotografeerd, het was schitterend. Mijn schuldgevoel naar de vogels toe 
heb ik geprobeerd af te kopen door wakken te zagen en voer te strooien maar ik wist dat het vechten 
tegen de bierkaai was. De dode vogels werden een paar weken later zichtbaar toen het ijs smolt. Dat 
doe je dan af door Darwin te citeren en Survival of the fittest te roepen. Maar het rotgevoel blijft.

Over de fotograaf : Marius Hennevanger ( 1955 ) volgde de school voor Fotografie in Den Haag en 
had 25 jaar een fotozaak in Driebergen. Nu maakt hij alleen nog voor zijn plezier natuurfoto’s waar 
het accent op de vogelfotografie ligt. De foto’s zijn toentertijd  gemaakt met de Canon kamera’s 5D, 1 
D M II N en 7D. De lenzen 16-35mm, 70-200 mm en de 600 mm telelens met 1.4 X en 2.0 X extender.  
Veel vogel foto’s op rijstzak uit de auto, of schuiltent met statief en schommelkop. Landschappen met een 
statief en een degelijke kop. Soorten : Aalscholver, Blauwe reiger, Pimpelmees, Pestvogel, Koperwiek 
en IJsvogel.  

Alle foto’s van nde auteur ©Marius Hennevanger, persoonlijk lid
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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 en wordt uitgebracht  onder de verant-
woordelijkheid van het bestuur van de afdeling Utrecht-’t Gooi.

REDAKTIESLUITING

Het volgende nummer van In de Kijker verschijnt begin april 2018

Artikelen, foto’s en/of andere voor de lezers interessante bijdragen dienen 
daarvoor 
UITERLIJK 15 maart 2018 in het bezit 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 dezen 
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
secretaris.afd07@fotobond.nl

Ruud Slot  - penningmeester
penningmeester.afd07@fotobond.nl

Gerrit Heil  - algemeen bestuurslid a.i.
wedstrijden.afd07@fotobond.nl

Vacature - algemeen bestuurslid
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