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Van de voorzitter

Van de voorzitter

Schrijvend aan dit voorwoord voor de nieuwe afle-
vering van ‘In de Kijker’ overviel mij een gevoel van 
trots. Trots dat ik voorzitter mag zijn van een mooie 
Afdeling van de fotobond. Vooral ook trots op de le-
den die de Afdeling op een fantastische wijze onder-
steunen met hun fotografie. Zonder anderen tekort te 
willen doen, denk ik daarbij aan Pauli Gerritsen die 
als lid van FK Eemland en dus ook van onze Afde-
ling onlangs het predikaat BMK behaalde. Uit haar 
serie ‘Moeders’ heeft de Redactie op de voorpagina 
van deze In de Kijker als eerbetoon één van haar 
foto’s geplaatst.
Maar niet alleen hier ben ik trots op. Ook de jaar-
lijkse verplichting van de AAV is weer op rolletjes 
verlopen. Er waren weinig kritische vragen en dat 
bewijst dat het bestuur met haar beleid op de goede 
weg is. Is er dan helemaal geen teleurstelling? Jawel. 
Ook dat was vooral bij de AAV. De opkomst viel 
wat tegen. Maar dat is tegenwoordig een algemeen 
verschijnsel in de vergadercultuur die ons land kent. 
Meer teleurstellend is dat in ons bestuur sommige 
regio’s, en ik noem ’t Gooi, een deel van Flevoland 
en het westelijke deel van de provincie Utrecht, niet 
vertegenwoordigd zijn. De vacature die wij niet 
alleen bij de clubs en haar leden hebben gemeld, 
maar ook bij de ongeveer veertig persoonlijke leden 
die onze afdeling telt, heeft helaas nog niet tot res-
pons geleid. Het bestuur is nu op basis van de door 
de AAV verleende machtiging naarstig op zoek. Dus 
ben je kandidaat uit een van de genoemde regio’s of 
weet je een geschikte kandidaat, geef dat dan door 
aan een van de Afdelingsbestuursleden. Ik reken op 
alle fotobondsleden van de afdeling Utrecht-’t Gooi.
In diezelfde AAV, of liever gezegd, direct na de 
AAV, was er een lezing van Johan Huizing van Het 
Flitshuis in Amersfoort. Hij bewoog de aanwezige 
leden om (nog) meer met een flitser te doen. Zijn 
lezing over flitslicht was geweldig en iedereen hing 
aan zijn lippen. Zozeer zelfs dat de normaliter te 
houden pauze tijdens de lezing werd overgeslagen. 
Ik kijk met groot plezier terug op deze avond. 
Het leven bestaat uit pieken en dalen. In deze afle-
vering ‘Van de voorzitter’ sprak ik al over die pieken 
en dalen. Ik besluit met dalen. Waarom? Er is nog 
één ietwat teleurstellende constatering. In de peri-
ode tussen twee uitgaven van ‘In de Kijker’ worden 
er regelmatig nieuwe exposities aangekondigd. Die 
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exposities zouden opgenomen kunnen worden in ons digitale afdelingsblad, ... ware 
het niet dat de aankondigingen meestal niet (op tijd) onze Redactie bereiken. Het 
dringende verzoek is dan ook om exposities eerder aan onze Redactie kenbaar te 
maken. Dan kunnen ze in In de Kijker meegenomen worden en dat levert vaak ook 
nog nieuwe bezoekers aan de expositie op. Dit geldt ook voor persoonlijke leden die 
exposeren! Ook hier reken ik op iedereen. 

Ruud Mulder,
Voorzitter Fotobond Afdeling Utrecht-’t Gooi.

Bestuursmededelingen

In de AAV van 13 maart j.l. zijn de volgende bestuursleden herbenoemd of 
gekozen:
- de secretaris van de Afdeling, Rien van Dam-Baggen (herkozen) en

- algemeen bestuurslid Gerrit Heil met als aandachtspunt Wed-
strijden (gekozen)
Het bestuur dankt de aanwezige bestuurders en leden van de 
clubs voor hun vertrouwen in het Afdelingsbestuur.

Het bestuur gaat rechtstreeks werven voor de vacature “Al-
gemeen bestuurslid met als aandachtspunten Opleidingen 
en Redactie”. De voorkeur gaat uit naar iemand uit de regio’s 

Rivierengebied, Westelijk Utrecht, ‘t Gooi of Flevoland. Alle leden van de Afdeling, 
zowel van de clubs als persoonlijke leden, worden opgeroepen namen van kandi-
daten bij het bestuur aan te dragen. 

Pauli Gerritsen, lid van FK Eemland, is onlangs benoemd tot BMK. Nogmaals pro-
ficiat! 

Aan de clubsecretarissen wordt gevraagd om de email-adressen van hun leden 
op de website van de Fotobond aan te vullen en up-to-date te houden. Het is in het 
belang van alle leden van de Fotobond dat de Nieuwsbrief en andere actuele me-
dedelingen van de bond rechtstreeks kunnen worden toegestuurd. 

Binnenkort stuurt het Afdelingsbestuur een enquête naar de clubs en persoonlijke 
leden waarin gevraagd wordt voorkeuren en keuzes aan te geven over zaken als 
mentoraten, “technische” cursussen, wedstrijden, sprekers, exposities, In de Kijker 
etc. Wij verzoeken de clubsecretarissen deze enquête door te sturen naar hun le-
den. Wij hopen op een grote respons van de leden van de Afdeling. 

Vervolg op volgende pagina
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        hun bestuursmutaties: 

Tegenover mij zit

Jan Donders, in zijn huis in Nieuwegein. Dinsdagavond 12 december zat Jan tegenover 
mij en maakte druk aantekeningen tijdens de bespreking van de wedstrijd De Beste Club, 
in De Koppeling in Zeist. Met een aantal leden van zijn club - FG Fotogein - luisterde hij 
aandachtig naar Diana Bokje en Rob Agterdenbosch. De hele avond maakte hij aante-
keningen en een afspraak met Jan was daarom snel gemaakt. Ik was eigenlijk wel be-
nieuwd geworden naar zijn fotowerk, zijn interesses, zijn lopende projecten, maar ook 
naar zijn eigen jureren en het BMK-schap.

Jan kreeg bij zijn 25 jarig huwelijk een fototoestel en ging meteen aan de slag. Zijn broer 
was het slachtoffer. Ik schrijf wel slachtoffer, maar Jan maakte een serie over hem en het 
eerste fotoboek (met geplakte foto’s) was snel gemaakt. Vol trots zocht hij een fotoclub en 
tot zijn verbazing zat daar niemand op hem te wachten, van de complimenten die hij van 
vrienden en familie ontving, was niets terug te horen. Vele jaren later vond hij zijn draai 
binnen FC Fotogein en hij kan zich nog goed het moment herinneren dat zijn foto werd 
uitgekozen boven alle anderen. Hij maakte verschillende series die in de prijzen vielen. 
Zijn grote voorbeeld is Edward Hopper en het is zijn hobby om in deze stijl zelf foto’s te 
creëren. Uren van voorbereiding gaan er aan vooraf en er wordt veel tijd besteed aan 
bijvoorbeeld de belichting. Het moet helemaal gaan zoals hij het vooraf bedacht heeft. 
Fotobewerkingen zijn toegestaan als dat het beeld ten goede komt. Op mijn vraag of hij 
een perfectionist is en misschien een beetje eigenwijs begint hij te lachen. Wie is dat laat-
ste niet! Je moet altijd goed luisteren naar wat clubgenoten, buitenstaanders of mentoren 
zeggen, maar het is je eigen idee waarmee je bezig bent. Luisteren naar anderen, maar 
haal daar de opmerkingen uit die er toe doen.
 

Vervolg bestuursmededelingen

FC Perspectief stuurde ons hun bestuursmutaties: 
Voorzitter Adri Goossens en Algemeen bestuurslid Jos Bornhijm zijn om persoon-
lijke redenen afgetreden. 
De nieuwe voorzitter is Anja Wijnands – van Daal terwijl Hester Busse is aange-
treden als nieuw algemeen bestuurslid. 

Ook FG Kromme Rijn had een bestuurswisseling, lieten ze ons weten. Na 15 jaar 
secretaris te zijn geweest, werd Piet Douma opgevolgd door Adrie Gouweleeuw.

Rien van Dam-Baggen,
Secretaris Afdeling Utrecht-’t Gooi van de Fotobond
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Het volgen van cursussen en mentoraten moet je elk jaar of om het jaar zeker doen is zijn 
stellige overtuiging. Bij de afdeling en bij zijn eigen club volgt Jan cursussen, belangrijk is  
niet waar de knopjes voor dienen maar wel hoe er in foto’s of in een serie sfeer, gevoel 
of emotie kan komen. Een van de leukere opdrachten kwam van Karel Maat die hem ver-
zocht een foute serie te maken. Dan weet je meteen hoe het anders moet. 
Bij het maken van foto’s staat van tevoren niet vast wat er later mee gedaan gaat wor-
den.
Achter in zijn tuin loopt een water en op een gegeven moment hoort hij daar veel ka-
baal, er bleken militairen een oefening te houden, Jan pakte meteen zijn toestel en maak-
te foto’s. ‘s Avonds zag hij het resultaat en ook de beperkingen die het onvoorbereid 
maken van foto’s met zich meebrengt. Gelukkig bleek een week later een vervolg van 
de militaire oefening plaats te vinden en maakte hij een nieuwe serie. Daar lag de basis 
voor een inzending om BMK-er te worden. Na een kandidaatsjaar was er een serie die 
bij velen waardering kon oogsten en zijn BMK-schap was een feit.
Door zijn constante bemoeienissen met het fotogebeuren bleef het niet lang uit dat zijn 
mening gevraagd werd over het werk van eerst clubgenoten en vervolgens bij bevriende 
fotoclubs. Na het winnen van de Afdelingswedstrijd Serie van 5 met samenhang volgde 
het lidmaatschap van Visie plus. Daar besprak men bij elke bijeenkomst het werk van 
andere aanwezigen waarbij de opmerkingen duidelijk verder moesten gaan dan: een 
mooie foto.
Dat werd de aanleiding om in te gaan op een oproep van de Fotobond: kandidaten voor 
een opleiding om bondsjurylid te worden.  Met succes volgde Jan de bijeenkomsten en 
de juryklussen volgden daarna bij een afdeling in Zuid Holland en bij Foto Online.

In zijn woonplaats Nieuwegein is hij trouwens ook actief betrokken bij de jaarlijkse    
Kunstroute. Kunstenaars tonen hun producten aan de bezoekers in hun eigen huis en 
soms bundelen deze kunstenaars zich met elkaar tot een bezoekadres. Graag wijst Jan 
de deelnemers erop dat een goede presentatie van hun werk ook hier het halve werk is.
Kopen of verkopen van objecten gebeurt zelden. Dus nog veel werk aan de winkel.

Tot slot vroeg ik naar zijn toekomstplannen en ik kon eigenlijk zelf het antwoord wel ver-
zinnen: Altijd waar ik loop, fiets of rij zie ik beelden en heb ik zin om ze vast te leggen.

Frans Albers

Van de redactie:
Dit was de laatste bijdrage van Frans Albers van zijn serie “Tegenover mij zit ...”. De Re-
dactie bedankt Frans van harte voor zijn lezenswaardige interviewtjes van de afgelopen 
jaren, waarin hij steeds een meer of minder bekend Afdelingslid in de kijker zette in “In 
de Kijker”.  
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Beide foto’s : ©Jan Donders, FC Fotogein
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                           Pauli Gerritsen uit Amersfoort BMK-er

Wat is de Landelijke Groep Bondsmeesterklasse (BMK):

“Het niveau van de fotografie binnen deze Landelijke Groep ligt zeer hoog! 
Dit komt, onder meer, door de strenge ballotage. Deze wordt niet uitgevoerd door 
leden van de Groep, maar door een vakjury bestaande uit professionals uit de foto-
grafiewereld, die geen lid zijn van de Fotobond. 
De leden behoren tot de top van de vrijetijdsfotografie en zijn gepassioneerd met 
fotografie bezig en proberen aan te sluiten bij de hedendaagse (professionele) au-
tonome fotografie. 
Ze hebben een persoonlijke stijl ontwikkeld en laten in hun werk originaliteit zien. 
De beheersing van de techniek is geen doel op zich maar een middel om de inhoud 
van de beelden tot uitdrukking te brengen”.  
Tot zover de omschrijving op de website van de Fotobond over wat de Landelijke 
groep Bondsmeesterklasse is en voorstaat.  

Wij weten hoe gedreven Pauli Gerritsen met fotografie bezig is. Dit is een welver-
diende titel. Kijk maar naar twee foto’s uit de totale serie van 15 foto’s ’Moeders’ 
die zij heeft ingediend.

Zelf zegt ze: 
“De foto´s geven een inkijk in het leven van moeders van Nepalese meervoudig 
gehandicapte kinderen. Je voelt het respect voor de moeders en je verbaast je over 
hun veerkracht in deze moeilijke omstandigheden. Mijn foto’s hebben er mede toe 
bijgedragen dat er snel voldoende donaties overgemaakt werden om aangepast 
transport en de uitbreiding van het dagopvangcentrum voor deze meervoudig ge-
handicapte kinderen te financieren”.   
Zie ook: http://www.madatnepal.nl/gehandicaptenzorg/

Vandaar Pauli, van harte gefeliciteerd! Je bent in meerdere opzichten een kanjer!

Bestuur FK Eemland.

Van de redactie:

Op de volgende pagina een tweetal foto’s van de kersverse BMK-er. Ook op de 
voorpagina is een foto uit de serie geplaatst.
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Boven:  Puni Ram en moeder ©Pauli Gerritsen, FK Eemland. 
Onder: Angali en moeder ©Pauli Gerritsen, FK Eemland
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Exposities

Fotowerkgroep De Verbeelding heeft ook dit jaar weer zijn jaarlijkse expositie in Cultuurcentrum Parnas-
sos in Utrecht. Er zullen ca 75 foto’s te zien zijn die gemaakt zijn in India doorTrevor Simpson, en in En-
geland en Lissabon door Carol Olerud. Daarnaast een bijzondere serie pinhole foto’s op groot formaat 
van Danny Kalkhoven, Utrechtse portretten van Toni Vega en straatbeelden uit Marokko en Nederland 
van Frans Buitendijk.

Zie het affiche waarmee bekendheid wordt gegeven aan de expositie.
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Met enige regelmaat wordt aan het Afdelingsbestuur gevraagd “Wat houdt een mentoraat eigenlijk 
in?”.  Een algemeen antwoord kan zijn dat een mentoraat een verdiepingscursus is die je beter laat foto-
graferen. 
Maar komt er niet meer bij kijken? Over ruim een maand eindigt het thans lopende Afdelingsmentoraat 
“Beeldstijl en eigen werk” onder leiding van Peter van Tuijl. In dit mentoraat gaat het niet zozeer om 
het beter leren fotograferen, maar om daarin je eigen stijl te ontwikkelen. Wij geven op dit moment een 
tweetal foto’s vrij, die gemaakt zijn door deelnemers. 

In het najaar wordt er naar verwachting weer een mentoraat georganiseerd. 
In het volgende nummer van ‘In de Kijker’ willen wij de fotografische ontwikkeling van een van de deel-
nemers van dít mentoraat laten zien. 
Misschien dat daarmee de drempel die er voor sommigen misschien is om deel te nemen aan zo’n men-
toraat, eenvoudiger geslecht kan worden.

Mentoraat

©Hans Lubout, FG de Essentie, uit de serie: “zekerhedenONzekerheden”
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©Ward Habets, CFC Lek en Licht,  uit zijn serie: “Landijsbanen”

Bron: Fotoclub Drunen



PAGINA 12 IN DE KIJKERVOORJAAR 2018
 

Bulderend….
door Peter van den Brink  -  Fotoclub Vleuten

Dinsdagmiddag,  even over drie uur, komt met bulderend geluid de grote Cinook helikopter over. 

Gelijktijdig begint het te stormen, het fijne zand van de paden over de Ginkelse heide wervelt omhoog 
en zandstraalt iedereen die in het “pad” onder deze helikopter zit tijdens de landing. Naast me zit een  
groep militairen van de luchtmobiele brigade gehurkt, voorzien van bepakking en geweer, klaar om 
naar de helicopter te rennen. Met een donderend geraas landt de gigantische Chinook op minder dan 
40 meter voor ons en de uitlaatgassen van de straalmoteren voelen heet aan. Voordat hij geland is, zie 
ik de grote achterklep al opengaan en in de schaduw in de helikopter zie ik vaag de Loadmaster staan.

De helikopter staat nauwelijks op de grond als met een boog de soldaten, direct gevolgd door fotoclub-
genoot Edward  “Ossie” Osendarp,  in ganzenpas  naar de openstaande laadklep bewegen. 
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De loadmaster vangt hen op en binnen een ogenblik verdwijnen ze in het donkere gat van de helicop-
ter. De klep sluit, wederom met een bulderend geluid stijgt de helikopter op en verdwijnt in noordelijke 
richting. Fanatiek fotograferend wordt Edward bijna omver geblazen door de downwash  bij het opstij-
gen.

. 
Op uitnodiging van Edward mag ik dit bijwonen en met de expliciete opmerking, dat ik geen militair 
persoon zichtbaar op mijn foto’s mag laten zien, krijg ik alle ruimte om (op veilige afstand) de oefenin-
gen met een Cougar en een Chinook helicopter op de foto vast te leggen.
Eerder, om ca. 13:00 sta ik te wachten op de parkeerplaats op de Ginkelse heide bij het Belgisch mo-
nument aan de verbindingweg Ede – Arnhem. Over het zandpad door de heide komt met grote snel-
heid een militair voertuig aan, dat prachtige stofwolken achter zich laat.  Als de auto stopt herken ik de 
militair die uitstapt. Ossie vraagt mij in te stappen en gezamenlijk rijden we over de onverharde paden 
om na ca. 10 minuten aan te komen op een gedeelte van de heide, waar meerdere militaire vrachtwa-
gens en andere voertuigen staan. Wij melden ons bij de oefeningsverantwoordelijke en ik word gesta-
tioneerd op een prachtige plek uitkijkend over de Ginkelse heide. Daar komen straks de helicopters, 
meldt men mij. Ik heb koffie en brood bij me.
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Tegen half drie is de oefening met Cougar helicopter voorbij en zo rond drie uur horen we het zwaar-
dere gebrom van de in Canada gebouwde Chinook transport helicopter. Zeker als deze bij de landing 
vlak over ons heen vliegt, waan je je in een mistral gebied bij het strand aan de Middelandsezee. Na-
tuurlijk kan ik nog veel regels hieraan wijden, maar de foto’s spreken voor zich.

Van de redactie: Dit artikel is door de redactie ingekort. 
De redactie zou dit soort artikelen graag vaker zien maar met het accent op het fotograferen zelf en 
hoe komen je beelden tot stand? Twijfel je over een in te sturen artikel? Niet erg. Neem dan vooraf tijdig 
contact op met de redactie.
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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 juli 2018

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

Vacature - algemeen bestuurslid

COLOFON


