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©John Meijers, FotoFlashVianen
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Van de inmiddels oud-voorzitter

Beste fotovrienden en -vriendinnen,

Aan het einde van de bespreekavond van de wedstrijd 5 met 
samenhang, heb ik mijn vertrek als voorzitter van de Afdeling 
aangekondigd. Inmiddels ben ik verhuisd naar Den Haag en 
zit mijn taak als voorzitter van de Afdeling Utrecht-’t Gooi er 
definitief op. Ik kijk met een gevoel van trots terug. Trots om-
dat ik leiding mocht geven aan een afdeling van de fotobond 
die bol staat van actieve clubs en persoonlijke leden. Met 
trots maar ook met weemoed, omdat ik een bestuur achter-
laat waarin het zeer prettig werken was. Ik begrijp dat mijn 
plotselinge vertrek voor velen een verrassing was. Het tijd-
stip van vertrek was ook voor mij een verrassing. Immers de 
snelheid waarmee ik een huis in de randstad heb gevonden 
overviel mij eerlijk gezegd ook. Maar de kans niet gegrepen 
kon betekenen dat ik nog jaren in de wachtkamer zou zitten. 
Persoonlijke omstandigheden lieten die mogelijkheid niet toe.
Hoewel ik vertrokken ben als voorzitter van deze bloeiende 
afdeling, ben ik vooralsnog niet helemaal weg. In overleg 
met het Afdelingsbestuur blijf ik tot zich een opvolger aan-
dient het bestuur adviseren, indien men dat wenst. Verder zal 
ik als redacteur van In de Kijker voorlopig er mede voor zor-
gen dat het digitale afdelingsblad  ieder kwartaal verschijnt. 
Met deze laatste ‘Van de inmiddels oud-voorzitter’ is mijn 
bijdrage op pagina 2 van In de Kijker beëindigd. Ik wil jullie 
allemaal bedanken voor de vriendschap en het delen van 
vele fotomomenten. Het ga jullie goed.

Ruud Mulder,
Oud-voorzitter Fotobond afdeling Utrecht ’t Gooi

Foto voorpagina:
De foto van John Meijers op de voorpagina maakt deel uit van zijn eindpresentatie van de cursus 
Beeldstijl. De cursus is gegeven door Peter van Tuijl in het seizoen 2017-18 georganiseerd door de 
afdeling Utrecht-’t Gooi van de fotobond.
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     Bestuursmededelingen

- Voorzitter: zoals jullie inmiddels hebben begrepen uit eerdere mededelingen daarover per mail, heeft 
Ruud Mulder op 10 mei jl het voorzitterschap van de Afdeling neergelegd vanwege verhuizing naar Den 
Haag. Als Afdelingsbestuur betreuren we dit zeer, en we zullen nog met een idee komen voor een af-
scheid. Verder verwijzen we graag naar de oproep aan potentiële voorzitters om zich te melden (zie ver-
derop in deze In de Kijker).

- Interim-voorzitter: binnen het Afdelingsbestuur hebben we gekeken naar onze taakverdeling en be-
sloten dat Ruud Slot zal optreden als interim-voorzitter (voorzitter a.i.) totdat er een nieuwe voorzitter is. Hij 
doet dat naast het penningmeesterschap.

- Opleidingen: De Afdeling Utrecht - ’t Gooi organiseert in 2018-2019 de volgende opleidingen: 1) 
een Masterclass door Harry Sikkenk, 2) een Mentoraat door Pieter van Leeuwen, en 3) een cursus Flits-
technieken door Johan Huizing. De deelnemers zijn inmiddels geïnformeerd dat deze mentoraten/cursus 
doorgaan. Er zijn overigens voor alle drie de activiteiten nog enkele plaatsen beschikbaar - wie het eerst 
komt het eerst maalt. Voor meer informatie mail naar opleidingen.afd07@fotobond.nl
Helaas waren er onvoldoende aanmeldingen voor de cursus Lightroom, zodat we die niet door kunnen 
laten gaan. 

- De Beste Club trofee: De wedstrijd DBC wordt ook dit jaar weer door de Afdeling georganiseerd. De 
foto’s kunnen ingeleverd worden van 12 t/m 16 november 2018 bij bestuursleden van de Afdeling en de 
besprekingsavond is op 12 december 2018 in de Koppeling in Zeist. 
Nadere informatie volgt eind augustus/begin september
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Expositie Fotokring Eemland, Amersfoort

Van 1 september tot 1 oktober houdt de Fotokring haar jaarlijkse expositie in het Icoon in Amersfoort. 
De leden exposeren met elk één foto. De opening van de expositie vindt plaatst op zaterdagmiddag 1 
september om 15.00 uur.

De Amersfoortse fotograaf Bram Petraeus bespreekt dan ook de foto’s die op de expositie hangen. Van-
zelfsprekend bent u van harte welkom bij de opening en gedurende de hele maand september. Op de 
zaterdagmiddagen in september zijn er vanaf 13.00 uur ’s middags fotografen van Fotokring Eemland 
aanwezig om uw vragen te beantwoorden en uitleg te geven over de club en de geëxposeerde foto’s.

Locatie: het Icoon,  Leeghwater 1-3,  3825 MR,  Amersfoort 

(5 minuten lopen vanaf station Amersfoort-Vathorst

 Openingstijden:

·	 Maandag t/m vrijdag: 09.00 tot 20.00 uur   

·	 Zaterdag: 09.00 tot 15.00 uur

·	 Zondag gesloten

Toegang gratis.

©Heleen Jonkman, FK Eemland
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Expositie Ellen Kolff

Eén van de leden van Fotokring Eemland, Ellen Kolff, exposeert van 23 juni t/m 30 september in Icoon 
in Amersfoort. De opening vindt plaats op vrijdag 22 juni van 19.00 u. tot 20.30 u.
Haar verhaal:

Geen grijze muis maar een Grey Beauty!

“Na je 40e moet je echt je haar kort knippen.”
“Grijs haar maakt oud en lelijk.”

“Mannen met lang haar zijn hippies.”

Zijn deze vooroordelen nog steeds actueel in Nederland? De  Nederlandse trend lijkt soms om boven 
de 40 je haar af te knippen. En alle reclames vertellen hetzelfde: je hoeft niet grijs te zijn. 
Mensen met lang grijs haar zie je niet zo veel….. Maar als je goed kijkt, kom je ze zeker tegen! 
Met de serie Grey Beauty laat fotografe  Ellen Kolff zien dat lang haar niets met leeftijd te maken heeft. 
Dat grijs haar niet oud en suffig is. En dat mannen met lang haar heel stoer kunnen zijn ! 

26 portretten van prachtige mannen en vrouwen, tussen de 51 en 96 jaar. Het zijn geen willekeurige 
portretten, maar portretten die heel karakteristiek zijn voor de personen die gefotografeerd zijn. Met 
hard licht wordt het accent op het grijze haar gelegd. Het licht benadrukt ook de gezichtsuitdrukkingen 
en de huidstructuren (ja, ... ook de mooie rimpels!) en daarmee wordt het verhaal verteld over de bewo-
gen levens van de personen.
Grey Beauty: een serie die duidelijk maakt dat we toe zijn aan nieuwe meningen over ons uiterlijk!

Locatie: Icoon, Leeghwater 1-3,  3825 MR,  Amersfoort (5 minuten lopen vanaf station  Amersfoort
Vathorst)
Openingstijden: 

·	 Maandag t/m vrijdag: 09.00 tot 20.00 uur   (in de zomervakantie: 9.30-17.30 uur)

·	 Zaterdag: 09.00 tot 15.00 uur

·	 Zondag gesloten

Exposities
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©Ellen Kolff, FK Eemland
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Expositie van de macrowerkgroep ‘Met andere ogen’ van 
Fotokring Eemland.

De macrowerkgroep verzorgt van vrijdag 5 oktober 2018 tot woensdag 14 november in het Icoon een 
schitterende tentoonstelling over macrofotografie.
In de expositie geven wij u een bijzondere en kleurrijke inkijk in de wereld van de macro (natuur) foto-
graaf.

Deze macrowerkgroep bestaat uit 14 enthousiaste leden die er maandelijks op uittrekken om te fotogra-
feren. Vaak op natuurterreintjes in en om Amersfoort.
Deze expositie geeft daarvan een beeld. 
De macrofotografen zijn gefascineerd door het kleine in de natuur, details die je zelfs op een meter af-
stand niet meteen ziet. In alle seizoenen zijn de fotografen actief, in februari wordt gezocht naar de eer-
ste lente bodes, zoals de sneeuwklokjes, de hyacinten en andere bolgewassen. Ook de verschillende 
hazelaars en wilgen met katjes en meeldraden zijn van dichtbij heel mooi. 

Glinsterende waterdruppels en ijskristallen op blaadjes en bloemen zijn details die tot de verbeelding 
spreken. Ook de grote variatie van vormen en kleuren van korstmossen worden vaak gefotografeerd.
In maart ontwaken de verschillende kikkersoorten uit hun winterslaap en gaan naar hun parings- gebie-
den; dan liggen de fotografen bijna met hun neus in het water voor een bijzondere foto.
De grote hoeveelheid aan vlinders, libellen, andere insecten en bloemen in het voorjaar en zomer is een 
eldorado voor de fotograaf. 
De herfst met zijn grote verscheidenheid aan kleuren en vormen van paddenstoelen, bladeren en zaden 
kent zijn weerga niet. Als je de details weet te vinden, biedt zelfs de winter een rijke hoeveelheid aan 
natuurverschijnselen die de moeite waard zijn om macrofoto’s van te maken.

Locatie: het Icoon Leeghwater 1-3,  3825 MR,  Amersfoort (5 minuten lopen vanaf station  Amersfoort 
Vathorst)  
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur. In de herfstvakantie van 22  
tot 28 oktober is een deel van de expositie niet toegankelijk.
De Opening vindt plaats op zaterdag 6 oktober 2018 om 15:00 uur.

Van de redactie:
In dit nummer van ‘In de Kijker’ zijn er exposities aangekondigd die in het najaar 2018 te bezoeken 
zijn. De reden is dat deze exposities gehouden worden op het moment dat het volgende nummer 
van ‘In de Kijker’ tijdens of net na de opening van de aangekondigde exposities verschijnt. Wij doen 
een beroep op de organisatoren van exposities deze tijdig aan te melden zodat wij de expositie-
aankondigen op tijd kunnen plaatsen.
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Op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Afdeling Utrecht-’t Gooi

Op de bespreekavond van de Afdelingwedstrijd 5 met Samenhang heeft de voorzitter van de Afde-
ling Utrecht-’t Gooi, Ruud Mulder, bekend gemaakt dat hij per 10 mei 2018 zal aftreden als Afde-
lingsvoorzitter ivm zijn verhuizing naar Den Haag. 
Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Afdeling. We denken daarbij aan iemand 
met capaciteiten en ervaring als voorzitter en ruime ervaring binnen de Fotobond.  
Maar eerst even wat informatie over de inhoud en taken van de functie. Kort gezegd geeft de voor-
zitter leiding aan alle activiteiten van de Afdeling Utrecht-’t Gooi. Zo heeft de Fotobond dat geformu-
leerd voor haar Afdelingsvoorzitters. 
Wat concreter gezegd omvat dit zaken als: 
- het voorzitten van de bestuursvergaderingen van de Afdeling, van de Algemene Afdelingsvergade-
ring en van de bespreek- en uitslagenavonden van de Afdelingswedstrijden. - de voorzitter neemt sa-
men met de overige bestuurders inhoudelijke beslissingen over het programma van de Afdeling, zoals 
de wedstrijden, de mentoraten en cursussen, en stelt samen met de secretaris de inhoud en agenda 
van de vergaderingen van bestuur en eventuele commissies vast, 
- ook vertegenwoordigt hij de Afdeling in het Bondsbestuur en naar instanties buiten de Fotobond zo-
als gemeenten en andere overheden.  
- tenslotte representeert de voorzitter de Afdeling bij onder meer de opening van exposities en jubilea 
van de clubs en leden van de Afdeling. 
Het Afdelingsbestuur telt vijf leden die elk hun eigen takenpakket hebben. Beslissingen op hun terrein 
worden genomen in de bestuursvergaderingen in overleg en afstemming met de overige bestuurders.
We stellen ons voor dat mensen met interesse in deze functie zich melden bij de interim-voorzitter 
Ruud Slot, penningmeester.afd07@fotobond.nl of voorzitter.afd07@fotobond.nl en/of de secretaris, 
Rien van Dam-Baggen, secretaris.afd07@fotobond.nl. We hebben nog steeds voorkeur voor een 
spreiding van de bestuurders over de diverse regio’s van de Afdeling.  
We stellen ons voor dat een potentiële voorzitter eerst een poos als algemeen bestuurslid meedraait 
in het Afdelingsbestuur alvorens we van twee kanten besluiten of hij/zij aan de AAV wordt voorge-
dragen als de nieuwe voorzitter. 

Het Bestuur van de Afdeling Utrecht-’t Gooi
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Uitslag en bespreking Serie van 5 met Samenhang 2018

Op dinsdagavond 17 april vond in Zeist de bespreking plaats van de 66 series die waren ingezonden 
voor de Afdelingswedstrijd Serie van 5 met Samenhang. De juryleden Peter  van Tuijl en Harry Sikkenk 
hebben de series op een middag begin april gejureerd aan de hand van de afgedrukte versies zoals ze 
waren ingeleverd door de deelnemers.  

Tegenwoordig worden de foto’s op de bespreekavonden van de Afdelingswedstrijden digitaal op groot 
scherm getoond en zo gebeurde ook met de Series van 5 met Samenhang. Dit kost aanzienlijk minder 
tijd dan de inzendingen op de bok te zetten.  Een nadeel hiervan is dat niet getoond kan worden hoe 
sommige series heel mooi zijn afgedrukt, maar gelukkig besteedden de juryleden hier wel aandacht aan 
in hun bespreking van de series.

In een afwisseling per serie bespraken Peter en Harry meestal eerst de complete serie waarna de foto’s 
nog eens één voor één op groot scherm werden gepresenteerd. We hoorden en leerden deze avond 
veel over beeldtaal en vooral beeldstijl. De samenhang in een serie kan het verhaal zijn dat de foto’s 
vertellen, maar ook en vooral toch de beeldstijl die de fotograaf hanteert. Is aan het “hoe” waarop de 
fotograaf zijn inhoud heeft vastgelegd te zien dat de foto’s een serie vormen. Hier valt voor menig inzen-
der nog wel wat te leren. Ook werd door de beide juryleden regelmatig aangegeven hoe een serie ster-
ker kon worden gemaakt, en meestal ging het er dan om dat ook minder foto’s dan vijf hadden kunnen 
volstaan, bijvoorbeeld drie. Bijvoorbeeld omdat er twee “dezelfde” foto’s in waren opgenomen, of foto’s 
die”erbij” leken “gesleept” om een serie van 5 te krijgen. Maar vooral legden de juryleden in de be-
spreking nadruk op wat een serie tot een goede serie maakte en eventueel welke foto er echt uitsprong 
als dat aan de orde was. Kortom, het was een bruisende en enthousiaste bespreking van de series door 
twee top-juryleden!   

We hoorden na afloop dan ook veel enthousiaste reacties over de bespreking. We hebben veel geleerd, 
hoorde ik menigmaal zeggen. Peter en Harry, bedankt! 
Niet alle ingeleverde series werden getoond en besproken. Zoals al jaren te doen gebruikelijk in onze 
Afdeling wordt een serie alleen besproken als de inzender er is. Voorheen werden dan de afgedrukte 
foto’s opzij gelegd en klaar! Nu was er toch de wens om de serie digitaal éven te laten zien,  waarna 
de juryleden het toch niet konden laten er kort iets over te vertellen. Gezien de krappe tijd werd in de 
pauze besloten de series van de afwezigen verder over te slaan. Dit was jammer voor de series van de 
afwezigen, er was zelfs een 4e plaats bij, maar deed wel meer recht aan de series van de aanwezigen, 
waarvoor wat meer tijd beschikbaar was. 

Na de laatste serie nam Ruud Mulder, voorzitter van de Afdeling, het woord voor de prijsuitreiking. Te 
beginnen met de 5e prijs werd de fotograaf naar voren geroepen waarna Ruud hen (allemaal mannen 
dit keer!) feliciteerde en het certificaat overhandigde. Bij de series die eerste en tweede waren gewor-
den, legde de jury nogmaals uit waarom ze een onderscheid hadden kunnen maken tussen de eerste en 
de tweede prijs terwijl beide foto’s evenveel punten hadden gekregen.  
De winnende serie van Peter van de Brink was een hele bijzondere. Op verzoek van de jury vertelde 
Peter dat hij dit zwaar gehandicapte meisje had kunnen fotograferen dankzij een in de loop van de jaren 
gegroeide betrokkenheid met het gezin waarin ze leefde.  De jury was vooral vol lof over de integere en 
respectvolle wijze waarop de fotograaf haar had vastgelegd in beelden.  
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De Afdelingsvoorzitter reikte de Henk Ros (wissel)trofee uit aan de winnaar van deze editie van de Vijf 
met Samenhang, Peter vd Brink, uit onder applaus van de aanwezigen. 
 
De winnaars van dit jaar zijn: 
1. Peter vd Brink, Fotoclub Vleuten, 18 punten 
2. Luc Schaap, CFC Lek en Licht, 18 punten 
3. Hans vd Pol, FG AurorA, 18 punten 
4. Ad Witte, FG Nieuwegein, 18 punten en  
5. Bert Caris, FC ‘t Gooi, 18 punten 

De jury heeft  bij het jureren ter plekke de plaatsingen vastgesteld. 
Serie van 5 met Samenhang wordt mede georganiseerd als selectiewedstrijd voor de Salon Foto Nati-
onaal. Op de eerste plaats worden de vijf winnaars voorgedragen voor deelname aan deze Salon en 
verder heeft de Afdeling nog het recht deze vijf series aan te vullen tot een door de Taakgroep Wedstrij-
den toegewezen maximaal aantal, naar rato van het aantal leden in een Afdeling. BMK’ers zijn auto-
matisch verzekerd van nominatie, dus hun series hoeven niet in het  toegewezen aantal meegenomen te 
worden.  

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07 

Er zijn geen regels voor een goede foto, 

er zijn gewoon goede foto’s.

Diane Arbus, Amerikaans portretfotografe 

(1923-1971)
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Uitslag '5 met samenhang' afdeling Utrecht - 't Gooi, Fotobond 2018
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1
Peter v.d. Brink Fotoclub Vleuten 0723124 18 x

2
Luc Schaap CFC Lek en Licht 0763036 18 x

3
Hans van der Pol FG AurorA 0769005 18 x

4
Ad Witte FG Fotogein 0748014 18 x

5
Bert Caris FC 't Gooi 0703031 18 x

6
Hoffman FC Eemland 0709114 17 x

6
Koos Mast Fotoclub Vleuten 0723028 17 x

6
Marcel van Balken FG AurorA 0769001 17 x

9
Dick Sleiffer AFC Flevo 0704050 16 x

9
Ellen Kolff FC Eemland 0709229 16 x

9
Peter van Haastrecht FC Iris 0737107 16 x

9
Dick Jeukens FG de Essentie 0742094 16 x

9
Ton Verweij FG Fotogein 0748117 16 x

9
Heime van der Heu FC Nieuwegein 0751104 16 x

9
Ton Valkenburg CFC Lek en Licht 0763062 16 x

10
Rob Renshoff FC Eemland 0709182 15 x

10
Felix Sedney FC Eemland 0709204 15 x

10
Danny Kalkhoven FWG De Verbeelding 0755018 15 x

10
Jan Vernooij FK Heuvelrug (FKH) 0759015 15 x

10
Rob Geers FG AurorA 0769003 15 x

15 José Laney-van Dijk FC 't Gooi 0703072 15

15 Yvonne Vergouwe FC 't Gooi 0703078 15

15 Gerda Kalmann FC Eemland 0709130 15

15 Rob Meij Fotoclub Vleuten 0723184 15

15 Gerrit Heil FG Kromme Rijn 0730050 15

15 Jos Didden FC Iris 0737012 15

15 Bertus de Ruiter FG Fotogein 0748083 15

15 Carol Olerud FWG De Verbeelding 0755014 15

15 Loes van den Berge CFC Lek en Licht 0763111 15

15 Bart Tielens CFC Lek en Licht 0763122 15

15 Rob Agterberg FC De VerBEELDing 811 0765001 15

15 Fred Elfrink FC De VerBEELDing 811 0765002 15

15 Hans Grimm FG AurorA 0769004 15

28
Jan Vogelzang FC 't Gooi 0703005 14
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Plaats Naam club
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28 Bob van Altena FC 't Gooi 0703079 14

28 Jan van Dongen FC 't Gooi 0703082 14

28 rob Gerritsen FC Eemland 0709173 14

28 Heleen Jonkman FC Eemland 0709196 14

28 Ria van der Gun-Quax Fotoclub Vleuten 0723132 14

28
Christina Barten FG Kromme Rijn 0730039 14

28 Lia Hoogveld FG Fotogein 0748044 14

28 Marijke van Overbeek FG Fotogein 0748138 14

28 Cor van Schaik FC Nieuwegein 0751053 14

28 Gerrit Oskam FK Heuvelrug (FKH) 0759043 14

28 Yvonne Schaap-Van Gils CFC Lek en Licht 0763101 14

28 Anja Grondman Persoonlijke Leden 3001807 14

41 Frans Beukenkamp FC 't Gooi 0703022 13

41 Eric Velzeboer FC 't Gooi 0703038 13

41 Jacob Schipper FC 't Gooi 0703068 13

41 Anton den Dunnen FC Eemland 0709138 13

41 Bert de Ronde FC Eemland 0709239 13

41 Rob Slappendel FG Kromme Rijn 0730020 13

41 Adrie Gouweleeuw FG Kromme Rijn 0730051 13

41 Hélène van Hout FC Perspectief 0754126 13

41 Jaap Jelsma FK Heuvelrug (FKH) 0759051 13

41 Vincent Rombouts FC De VerBEELDing 811 0765008 13

41 Chris Treffers FG AurorA 0769002 13

41 Andi Pranoto Fotoclub ZoneV 0771082 13

53 Jos van de Hoef AFC Flevo 0704073 12

53 Dick van Doorn FC Iris 0737059 12

53 Ben Ros Fotocoll. Delta F 0744002 12

53 Marien Dorrestijn FK Heuvelrug (FKH) 0759029 12

57 Joke Zweers FC Iris 0737096 11

57 Maarten de Koning FG Fotogein 0748141 11

59 Grim FC 't Gooi 0703007 10

59 Hans van Hal FC Perspectief 0754061 10
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Op de vorige pagina’s treft u behalve het verslag van de jurybespreking ook de uitslag aan van de 
wedstrijd ‘5 met samenhang’ die tevens bedoeld was voor eventuele nominaties voor Foto Nationaal. 
Op de volgende pagina’s de winnende serie van Peter vd Brink. Hij won nipt van Luc Schaap (CFC 
Lek en Licht), Hans vd Pol (FG AurorA), Ad Witte (FG Fotogein) en Bert Caris (FC ‘t Gooi). Ook de 
genomineerden staan in de uitslag. Onderstaand en op de volgende pagina’s de winnende serie.

Alle foto’s ©Peter vd Brink, Fotoclub Vleuten
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Bulderend….
door Peter van 
den Brink  -  Foto-
club Vleuten

Dinsdagmiddag,  
even over drie 
uur, komt met bul-
derend geluid de 
grote Cinook heli-
kopter over. 

Gelijktijdig begint 
het te stormen, het 
fijne zand van de 
paden over de 
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De wedstrijd 5 met S werd gejureerd door Peter van Tuijl en 
Harry Sikkenk. 
Wilt u ook jurylid worden? Dan zou ik zeker kennisnemen van de 
cursus jureren.
Zie de volgende pagina.
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Cursus JUREREN IN CLUBS

Deze cursus is in opdracht van de Taakgroep Opleidingen van de Fotobond ontwikkeld 
en wordt vanaf januari 2019 aan de leden van de Afdeling aangeboden. 
Hier alvast wat voor-informatie zoals de Taakgroep die opgeeft. In september volgt de 
concrete informatie. 

De cursus wordt door een bondsmentor gegeven. De keuze voor de mentor en de orga-
nisatie van de cursus ligt bij de Afdeling. 
De cursus bestaat uit 3 avonden van ongeveer twee uur (exclusief een eventuele pauze). 
Tussen de avonden is een tussenperiode van 4 à 5 weken wenselijk.
Uitgangspunt voor deze cursus is het jureren op clubniveau. Het doel bij deze cursus is 
het leren om vaardig te kunnen jureren van o.a. (onderlinge) clubwedstrijden en selecties 
voor clubtentoonstellingen. De theorie is in praktische opdrachten verwerkt en aan het 
eind van de cursus wordt een document met TIPS beschikbaar gesteld.  

Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 10. Alle deelnemers worden actief 
betrokken bij de opdrachten. Voorafgaande aan avond 1 worden de beginsituatie en 
verwachtingen geïnventariseerd. Ook wordt een kleine huiswerkopdracht gegeven. Ook 
voor avond 2 en avond 3 is er een huiswerkopdracht.

Voorwaarde voor deelname is de beschikking over een goede basiskennis fotobespre-
ken. Deze basiskennis mag in ieder geval verondersteld worden indien de cursus Foto-
bespreken van de Fotobond gevolgd is (boek Over Foto’s Gesproken van Brongers en 
Ophof).
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Culemborg viert 700 jaar stadsrechten met tentoonstelling 
    ‘Culemborg in fotovlucht’  

Tekst: Milou Oomens

1318: Culemborg krijgt stadsrechten. Nu, 700 jaar later vieren we dat uitbundig. Met allerlei activiteiten, 
evenementen en tentoonstellingen. Fotoclub Lek en Licht brengt Culemborg anno 2018 in beeld. Wat 
heeft de tijd met de stad gedaan? Hoe zien de woonwijken, buitengebieden en het centrum er nu uit? 
Een selectie van zo’n 40 foto’s met als titel Culemborg in fotovlucht is van 14 oktober t/m 18 november 
2018 te zien in het Elisabeth Weeshuis Museum.

Fotograferen in eigen stad
In groepjes gaan de fotoclubleden Culemborg door. Elk groepje heeft een eigen woon- of buitenge-
bied. Milou Oomens woont sinds 1,5 jaar in Culemborg en is erg enthousiast over dit project. “Terwijl 
ik zigzaggend door Eva Lanxmeer en Achter ‘t zand fiets en wandel, ontdek ik steeds weer nieuwe 
plekjes. Zo leer ik Culemborg echt goed kennen. Het leuke aan dit project vind ik ook dat je veel kunt 
experimenteren. Als je feedback krijgt kun je makkelijk weer terug naar dat ene plekje om de foto te ver-
beteren.” 
Ook Silvia de Wit doet met veel plezier mee. “Het is leuk om je eigen stad te laten zien. Wel vind ik het 
lastig om in één foto weer te geven wat écht Culemborg is. Maar bij elkaar vormen alle foto’s straks wel 
een goed beeld.”

40 Museumwaardige foto’s
De leden van fotoclub Lek en Licht zijn enorm trots dat ze mogen exposeren in het weeshuismuseum. 
Maar het is wel een uitdaging om een museumwaardige selectie foto’s te maken. Jan Ros, bondsmentor 
van de Fotobond, begeleidt de fotoclub hierin. Samen met Hans van Weelden en het weeshuismuseum 
maakt hij in september de definitieve selectie van zo’n 40 foto’s. Op de fotoclubbijeenkomst in mei be-
keek hij de al gemaakte foto’s en gaf veel bruikbare tips.
“Ik ben vooral op zoek naar spannende beelden. Net als bij ieder fotografieproject speelt licht, compo-
sitie, standpunt en vlakverdeling een belangrijke rol. Een foto kan ook veel informatie bevatten over een 
locatie of juist herkenbaarheid oproepen. Sommige historische plekken zijn een must om op te nemen. 
De stad is trouwens niet alleen maar mooi, ook dat mag getoond worden. Het gaat hierbij ook om het 
verhaal in de foto.
Ik daag de fotografen uit om hun foto’s nog spannender te maken. Zelfs een saai gebouw kan je interes-
sant maken door het juiste decor te kiezen. Ga nog eens terug naar die ene plek met ander licht. Of zet 
een stoel neer en kijk wat er gebeurt. Kies een standpunt dat minder voor de hand ligt. Kortom, maak je 
foto’s spannend, verhalend en uniek!”

Elk fotoclublid kan meedoen
Het leuke aan dit project is dat het voor alle leden interessant is. Iedereen kan meedoen, of je nou 
beginnend of vergevorderd bent. Omdat je in je eigen leefomgeving fotografeert, kun je eenvoudig 
feedback omzetten in actie en die ene foto nog eens overdoen. Conny Zijderveld ging al een paar keer 
terug naar het westelijk buitengebied. “Ik dacht het hier wel te kennen. Maar als je geen standaardfoto 
wilt maken, word je gedwongen om anders te kijken. De omstandigheden moeten perfect zijn en daar-
om loop je er veel rond. Dan leer je het gebied pas echt kennen.”
Frits Couwenberg fotografeert niet mee, maar zelfs hij vindt dit project toch interessant. “Ik heb foto’s 
gezien van mijn clubleden waarvan ik denk ‘waar is dat eigenlijk?’. Terwijl ik al 38 jaar in Culemborg 
woon.” Zie verder volgende pagina
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Plannen en samenwerken
Twee belangrijke succesfactoren van dit project zijn een strakke planning én samenwerken. De cluble-
den gingen in februari 2018 al hun gebied verkennen. In april vond het eerste evaluatiemoment plaats. 
In mei volgde de voorselectie met feedback van Jan Ros. 1 september is de definitieve selectie. Tussen-
door komen de groepjes ook regelmatig bij elkaar. Zo heeft iedereen voldoende tijd om een aantal 
perfecte foto’s te maken. 
Omdat het thema van dit feestelijke jaar Verbinding is, heeft de fotoclub ook de Culemborgse poëzie-
kring betrokken. Zeven dichters waren gelijk enthousiast om mee te doen. Op de tentoonstelling komt bij 
ieder gebied een gedicht. Zo bundel je de krachten en wordt de tentoonstelling breed gedragen.
Om ook de inwoners van Culemborg te betrekken is er een wedstrijd uitgeroepen. Zij kunnen t/m 25 
augustus een foto van hun favoriete plekje insturen. De 7 meest originele, creatieve en technisch goed 
uitgevoerde foto’s krijgen een ereplekje op de tentoonstelling.

Expositie
Burgemeester Gerdo van Grootheest opent de fototentoonstelling ‘Culemborg in fotovlucht’ van fo-
toclub Lek en Licht. Ze zijn van 14 oktober t/m 18 november te bezichtigen in het Elisabeth Weeshuis 
Museum.

Vervolg van vorige pagina

Foto uit het archief van de redactie:  Culemborg-spoorbrug over de Lek ©ruud mulder, persoonlijk lid
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Mentoraat door Pieter van Leeuwen

Cursusavonden: aanvang 20.15u 
- de maandagen 22 oktober en 3 december 2018  
- de maandagen 14 januari, 25 februari en 8 april 2019.

Masterclass door Harry Sikkenk

Cursusavonden: aanvang 20.15u 
- de maandagen 15 oktober, 29 oktober en 10 december 2018  
- de maandagen 21 januari en 11 maart 2019.

Cursus Flitstechniek door Johan Huizing

Cursusavonden: aanvang 20.15u 
- de maandagen 8 oktober en 19 november 2018  
- de maandagen 7 januari, 11 februari, en 1 april 2019. 

Voor het mentoraat, de masterclass en de cursus flitstechniek is de plaats 
van bijeenkomsten:

Basisschool de Rank, ‘t Wed 14-16, 4132 CC in Vianen (er is voldoende parkeergele-
genheid).

De data voor de diverse cursussen en mentoraten van
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De rubriek “Tegenover mij zit ...”

In de afgelopen jaren werd de rubriek “Tegenover mij zit ...” in In de Kijker geschreven 
door Frans Albers. Zoals jullie hebben kunnen lezen Frans heeft inmiddels zijn laatste bij-
drage ingeleverd. Hoewel we dit vanuit Frans gezien heel begrijpelijk vonden, is het voor 
de lezers van In de Kijker heel jammer omdat wij deze rubriek een mooie manier vonden 
om fotografen uit onze Afdeling eens over het voetlicht te brengen. 
Hoe nu verder?  Er zijn een paar opties. Uiteraard kunnen we een opvolger van Frans 
zoeken. Maar misschien is het leuker om de leden van de Afdeling uit te nodigen om 
eenmalig (of vaker) zo’n bijdrage te leveren. Een interview houden met een clubgenoot 
of persoonlijk lid en hier dan een verslag (max A4) van maken voor In de Kijker. Dit is je 
kans om een fotograaf eens in het zonnetje te zetten. Graag willen we ook wat foto’s bij 
het verslagje ontvangen.

We dagen jullie uit om voor de volgende editie een leuke inzending te schrijven en in te 
sturen (deadline kopij 15 september). Als je er iets in ziet, laat dit dan even weten aan de 
redactie op redactie.afd07@fotobond.nl. 
Het schema van de In de Kijkers in 2018 qua deadlines is behalve 15 september ook op 
15 december.
Verras ons én de leden van de Afdeling met een leuk interview!
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BODY WORLDS

door Peter van den Brink

Vrijdagmiddag 14:00 uur. 

Ik kijk in de glazen ogen van Leo. Leo, zo heb ik hem zojuist genoemd, het prachtig opgezette, half 
opengewerkt lichaam van een man. 40 jaar schat ik Leo. Dood, hardstikke dood. Luguber, eng, maar 
wel intrigerend. 

Ik ben op Body Worlds, een tentoonstelling op de Damrak in Amsterdam. Deze tentoonstelling is één 
van de wereldwijde tentoonstellingen, waarin echte geplastineerde menselijke lichamen te zien zijn. 
Menselijke lichamen, die op een speciale manier behandeld zijn, waardoor het ontbindingsproces 
wordt tegengegaan. Deze plastinatiemethode, zo is mij toegelicht, werd in 1977 uitgevonden door de 
anatomist Gunther von Hagens. Een Duitser begrijp ik.

Wat is dat dan die plastinatie?
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Plastinatie is een methode waarbij het weefselvocht met behulp van een speciaal vacuümproces vervangen 
wordt door een siliconenrubber. 

Het ontbindings- en verdrogingproces wordt hierdoor gestopt. 

Door deze plastinatiemethode is het mogelijk de binnenkant van het menselijk lichaam op een unieke manier te 
bekijken. En dat klopt zeker, kan ik beamen.

Waar komen deze ”poppen” vandaan?

De tentoongestelde preparaten in deze tentoonstelling zijn volgens Else, de aardige gids in het museum, afkom-
stig uit een donorprogramma. De lichamen komen dus, bizar genoeg, uit een donorprogramma. Dat moest me-
vrouw Pia Dijkstra eens weten. Alleen een aantal organen, foetussen en specifieke preparaten, die opvallende 
afwijkingen hebben, komen uit oude anatomische collecties en instituten. Met de donoren, of hun nabestaanden, 
is afgesproken dat hun identiteit en doodsoorzaak niet bekend worden gemaakt. Dat vind ik dan wel weer aar-
dig.
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Door deze plastinatiemethode is het mogelijk de binnenkant van het menselijk lichaam op een unieke manier te 
bekijken. En dat klopt zeker, kan ik beamen.

Waar komen deze ”poppen” vandaan?

De tentoongestelde preparaten in deze tentoonstelling zijn volgens Else, de aardige gids in het museum, afkom-
stig uit een donorprogramma. De lichamen komen dus, bizar genoeg, uit een donorprogramma. Dat moest me-
vrouw Pia Dijkstra eens weten. Alleen een aantal organen, foetussen en specifieke preparaten, die opvallende 
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is afgesproken dat hun identiteit en doodsoorzaak niet bekend worden gemaakt. Dat vind ik dan wel weer aar-
dig.

Waarom bestaat deze tentoonstelling?

Antwoord van dezelfde vriendelijke dame: De tentoonstelling heeft als doel geïnteresseerden te infor-
meren over het functioneren van het menselijk lichaam. 

Door middel van de plastinaten krijgt het publiek inzicht in de werking van organen, het ontstaan van 
ziektes en de uitwerking, die bepaalde handelingen hebben op de gezondheid van de mens. De ten-
toonstelling wil de interesse voor anatomie en psychologie wekken, de kennis vergroten en mensen aan-
sporen gezonder te leven.

En eerlijk gezegd voor mij is dat laatste wel een beetje gelukt. Ik rook niet, maar ga zeker niet roken, als 
ik de resten van de longen van een verwoed roker zie.

De posities van deze eigenlijk wel enge poppen, vind ik, zijn zo gekozen, dat de anatomie van het 
menselijk lichaam er erg mooi mee uit komt. Het is heel bijzonder om ze te fotograferen. En dat doe ik 
met verve zonder flits met een heel hoge ISO.

Voor geintresseerden, ik heb mijn Olympus E-M5 Mark II camera bij me met mijn favoriet Olympus 
zoomlens met variabele grootste diafragma F 4,0 – 5.6 brandpuntsafstand 14 -150 mm. Geen toplens, 
maar o zo geschikt om altijd bij je te hebben. 

Juist, omdat ik niet mag en wil flitsen, geen statief mag gebruiken, en toch voldoende scherpe foto’s 
wil houden, kies ik voor een brandspunt afstand van ca. 40 – 80 mm (incidenteel tot 150 mm), een zo 
groot mogelijke diafragma opening (meestal 5,6), een sluitertijd van 1/100s of korter, waarbij ik moet 
accepteren dat de ISO boven 1600 en in sommige gevallen zelfs naar ISO 4000 gaat. 

Thuis valt het me op dat de ruis best acceptabel is en verbeter ik deze nog iets met mijn NIK software 
Dfine. Genoeg over techniek denk ik. Zo niet, schroom niet om mij te benaderen voor nadere info. 

Terug naar de tentoonstelling: hoe ethisch is dit eigenlijk, vraag ik me af, als ik voor een enorm vergrote 
milt en een volledig verwoeste lever zit. Zou ik dit aan jonge kinderen laten zien?

Ik denk dat ouders en/of docenten zelf moeten beslissen of de onder hun hoede staande kinderen en 
jongeren voldoende zijn voorbereid op het bezoek aan deze tentoonstelling. 
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Maar ja, de overheid laat ook toe, dat er gewoon sigaretten worden verkocht en eerlijk gezegd is een 
blik op zo’n “verroette” long voldoende om mij te overtuigen, dat het toch zinnig is om zo’n tentoonstel-
ling te bezoeken.Ik heb een aantal foto’s bijgevoegd, die met name het sprekende van de tentoonstelling 
verwoorden.

Noot van de redactie:
Wij stellen het op prijs als leden dergelijke bijdragen leveren. Maar daarvoor willen we voortaan een 
paar spelregels afspreken:
1. Tekst maximaal 2 A4-tjes;
2. Foto’s niet in de tekst, maar apart inzenden;
3. Uitgangspunt is niet het registreren maar de creativiteit die de foto’s zouden moeten kenmerken.         
    M.a.w. het gaat niet om de foto ‘an sich’, maar vooral over de wijze hoe je e.e.a. in beeld brengt. 
   ‘In de Kijker’ geeft niet alleen een weergave van foto’s maar wil ook aangeven hoe de foto tot stand
   komt.
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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 oktober 2018

Artikelen, foto’s en/of andere voor de lezers interessante bijdragen dienen 
daarvoor 
UITERLIJK 15 september 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 Slot  - interim-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 
wedstrijden.afd07@fotobond.nl

Vacatures - voorzitter
    - algemeen bestuurslid
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