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Van de interimvoorzitter

Dit is mijn eerste stukje dat ik als interim-voorzitter mag schrijven. Zoals 
jullie verder in De Kijker kunnen lezen in het artikel “Mag ik me even 
voorstellen ...”, heb ik een andere achtergrond dan bestuurder en spe-
cifiek voorzitter zijn. Maar dingen gaan soms anders en ik ben blij met 
een Afdeling die enthousiast is en vooral ook met de andere bestuurs-
leden omdat we met z’n drieën veel hebben kunnen regelen voor de 
komende periode. 
Voor de meeste leden van fotoclubs is de vakantie voorbij, de meeste 
clubs hebben hun eerste avond waarschijnlijk al weer achter de rug. Zo 
heeft de Afdeling ook al weer de eerste bestuursvergadering gehad en 
daarin constateer ik dat er voor de komende periode heel veel op sta-
pel staat. De mentoraten en de cursus zijn in het voorjaar aangekondigd 
en de cursusleiders hebben bericht van ons gekregen dat alles geregeld 
is en dat ze hun cursisten de informatie voor de eerste bijeenkomst kun-
nen gaan sturen.
Daarnaast heeft de Afdeling nog twee verzoeken van de Fotobond ge-
kregen, namelijk om een jurycursus te organiseren, (waar we nu druk 
mee bezig zijn voor begin 2019) en nog een avond georganiseerd door 
CameraNu ter gelegenheid van hun 15 jarig bestaan (zie voor beide 
elders in deze In de Kijker). 
Voor het bestuur een uitdaging, die we toch wel zijn aangegaan omdat 
we iedereen in de Afdeling zoveel mogelijk de kans willen geven om 
hun passie op alle mogelijke gebieden te kunnen invullen. 
Maar ... ook de reguliere activiteiten gaan weer door, zoals eind van dit 
jaar de wedstrijd om de Beste Club Trofee (DBC). De jury is al bekend 
en geregeld , dus we zijn benieuwd naar alle inzendingen dit jaar.  
 
Op 3 september was er het heuglijke feit dat Ad van Hulten al 50 jaar 
lid is van de Fotobond. Hij is tijdens de reguliere avond van zijn fotoclub 
in het zonnetje gezet, wat verderop te lezen is.  
De afdeling kan dus nog steeds genieten van mensen die al heel lang 
met fotografie bezig zijn en ik weet dat er meer mensen in de afdeling 
zijn die ook al heel lang lid zijn, dus we kunnen waarschijnlijk nog meer 
feestjes verwachten in de komende tijd. 
 
Daarom is het des te  belangrijker dat fotoclubs actief zijn, nieuwe leden 
aantrekken,  dat ze vertegenwoordigd worden in de besturen, en uitein-
delijk in het Afdelingsbestuur.
Welcome and join us! 
 
Ruud Slot 
Interim voorzitter Afdeling Utrecht-’t Gooi

Foto voorpagina:
De foto van Tom Meerman is gemaakt in het kader van 700 jaar stadsrechten Culemborg. De 
plaatselijke fotoclub Lek en Licht exposeert met ongeveer 40 foto’s vanaf 13 oktober 2018 in het 
Elisabeth Weeshuismuseum. De selectie van de te exposeren foto’s lag in handen van Jan Ros.
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Bestuursmededelingen

Bestuursamenstelling en taakverdeling: 
Ruud Slot, voorzitter ad interim, voorzitter.afd07@fotobond.nl
Rien van Dam-Baggen, secretaris, secretaris.afd07@fotobond.nl
Ruud Slot, penningmeester, penningmeester.afd07@fotobond.nl
Gerrit Heil, wedstrijden, wedstrijden.afd07@fotobond.nl
vacature algemeen bestuurslid, opleidingen en redactie

Voor zaken mbt Opleidingen kunnen jullie je richten tot de secretaris. 
Als het om deelname aan de komende mentoraten/cursus gaat, wend je dan svp tot Gerrit Heil 
via opleidingen.afd07@fotobond.nl. Hij heeft de aanmeldingen geregeld. 
Voor zaken mbt tot de Redactie, wend je dan tot Ruud Mulder via redactie.afd.07@fotobond.nl 

Nieuwe Bestuursleden
In de vakantietijd heeft onze zoektocht naar kandidaten voor de beide vakante bestuursfuncties 
stil gelegen. Nu gaan we aan de slag met de tips die ons vanuit de regionen van de Afdeling zijn 
aangebracht. Mocht je nog een of meer kandidaten weten, geef hun namen dan snel aan ons 
door, dan kunnen we ze meenemen in deze ronde waarin we de aangebrachte kandidaten gaan 
polsen. 

Opleidingen
De volgende mentoraten/cursus binnen de Afdeling Utrecht - ’t Gooi in het seizoen 2018-2019 
gaan definitief door: 
1) een Masterclass door Harry Sikkenk met als thema Seriematig fotograferen, 
2) een Algemeen Mentoraat door Pieter van Leeuwen, en 
3) een cursus Flitstechnieken door Johan Huizing. 
De deelnemers zijn inmiddels geïnformeerd dat deze mentoraten/cursus doorgaan, de mentoren/
docent hebben er zin in en de cursusruimte en de faciliteiten zijn geregeld. 

In deze In de Kijker staat verderop de informatie over de cursus Jureren in clubs die op 28 januari 
2019 van start gaat. De cursus wordt gegeven door Harry Sikkenk op drie maandagavonden in 
Vianen. Voor deelname aan de cursus is de basiskennis van de cursus Fotobespreken van de foto-
bond vereist (Boek over Foto’s gesproken van Brongers en Ophof, herziene uitgave)

De Beste Club Trofee
De wedstrijd DBC om de Dick van Groningen Trofee wordt ook dit jaar weer door de Afdeling 
georganiseerd. De foto’s kunnen ingeleverd worden van 12 t/m 16 november 2018 bij bestuursle-
den van de Afdeling en de besprekingsavond is op dinsdag 11 december 2018 in de Koppeling in 
Zeist. 
De uitnodiging vergezeld van het reglement, de inschrijfformulieren en de stickers, wordt binnen-
kort naar de clubsecretariaten gestuurd.

Ad van Hulten onderscheiden
Op 3 september jl werd Ad van Hulten van FC Iris door het Bondsbestuur onderscheiden. Hij ont-
ving de oorkonde met gouden speld voor 50 jaar lidmaatschap van de fotobond, én - en dat is 
veel belangrijker - hij werd benoemd tot Lid van Verdienste van de fotobond en ontving de bijbe-
horende oorkonde en het beeldje uit handen van André van Hooidonk namens het Bondsbestuur. 
Van harte gefeliciteerd, Ad. 

Vervolg bestuursmededelingen volgende pagina
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Vervolg bestuursmededelingen vorige pagina

Verderop in deze In de Kijker het verslag van de feestelijke uitreiking van de onderscheidingen.

Privacyregels binnen de Afdeling
Wat de privacywetgeving binnen de Afdeling betreft, volgen wij de Fotobond. Informatie hierover is 
te vinden op de website van de Fotobond https://fotobond.nl/over-fotobond/privacywetgeving/. 
In dat kader hebben we binnen het Afdelingsbestuur reeds gangbare procedures die de privacy 
aangaan herbevestigd, dan wel nieuwe procedures aangezet of uitgewerkt.  
We geven wat voorbeelden:
- we gebruiken voortaan alleen de zakelijke e-mail adressen voor het uit- en doorsturen van informa-
tie, inclusief In de Kijker, en andere berichten
-  uitgaande mail gaat altijd onder BBC naar de clubsecretariaten en de persoonlijke leden
-  de gegevens die de ledenadministratie van de fotobond verstrekt aan de secretaris van de Afde-
ling zullen niet buiten het Afdelingsbestuur worden gedeeld en uitsluitend worden gebruikt voor za-
ken die de activiteiten van de Afdeling betreffen
-  bij cursussen worden alleen namen en e-mailadressen van de deelnemers verstrekt aan de docen-
ten, die zelf met hun cursisten afspraken maken over welke andere adresgegevens worden gedeeld
-  voor wedstrijden volgen we de regels die de fotobond voor hun wedstrijden hanteert. Deze zullen 
we nog nader expliciteren en zullen betrekking hebben op de deelnemersgegevens en de foto’s zelf 
-  na afloop van cursussen worden de adres- en betaalgegevens vernietigd. Alleen namen en e-mail-
adressen worden tijdelijk bewaard.
Tot zover de stand van zaken. In de volgende In de Kijker zullen we terugkomen op de betekenis van 
de regelgeving voor de Afdeling en eventuele ontwikkelingen hierin vermelden. Zo zullen we in de 
komende tijd met name onze wedstrijdreglementen kritisch doornemen op privacy-aspecten. 
Ook op de website zullen we binnenkort de stand van zaken publiceren met betrekking tot de regel-
geving rond dit onderwerp in relatie tot de Afdeling.  
  
Avond Landschapsfotografie door Johan van der Wielen
Ter gelegenheid van haar 15 jarig bestaan biedt CameraNu aan de Afdeling 
Utrecht-’t Gooi een avondvullende presentatie aan door natuurfotograaf Johan van 
der Wielen. 
De presentatie vindt plaats op donderdag 8 november 2018 om 20.00u in 
gebouw De Koppeling in Zeist en alle leden van de Afdeling zijn hierbij uitge-
nodigd. De toegang is gratis. Ook leden van buiten onze Afdeling en introducés/
niet-fotobondsleden zijn welkom. 
Verdere informatie verderop in deze In de Kijker. 

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling Utrecht-’t Gooi 
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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) 
fotograaf.

Deze macrowerkgroep bestaat uit 14 enthousiaste leden die er maandelijks op uittrekken om te foto-
graferen. 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 
afstand niet meteen ziet. In alle seizoenen zijn de fotografen actief, in februari wordt gezocht naar 
de eerste lente bodes, zoals de sneeuwklokjes, de hyacinten en andere bolgewassen. Ook de ver-
schillende 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- ge-
bieden; 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 za-
den 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  Amers-
foort 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:
Het expositieseizoen is weer aangebroken. Aan de clubs en de persoonlijke leden het 
verzoek om hun exposities tijdig te melden en rekening houden met de verschijningsdata 
van ‘In de Kijker’. De volgende editie van het digitale afbeeldingsblad verschijnt rond de 
jaarwisseling. Exposities v.a. januari 2019 uiterlijk melden op 15 december 2018. Na 
die datum kan plaatsing niet meer worden gegarandeerd.
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‘Culemborg in 

fotovlucht’  

Van 14 oktober t/m 18 no-
vember a.s. organiseert Foto-
club Lek en Licht de expositie 
‘Culemborg in fotovlucht’ in 
het Elisabeth Weeshuis Mu-
seum in Culemborg ter gele-
genheid van 700 jaar stads-
rechten voor Culemborg. 
In de zomereditie van ‘In de 
Kijker’ schreef Milou Oomens 
al een artikel over deze expo-
sitie van de leden van Lek en 
Licht in verband met 700 jaar 
stadsrechten van Culemborg. 
Bij het artikel plaatsten wij 
een archieffoto van de spoor-
brug in deze stad. 
Bondsmentor Jan Ros heeft 
de leden van de club bege-
leid en is samen met Hans 
van Weelden en het wees-
huismuseum tot een selectie 
van 40 museumwaardige 
foto’s gekomen. Met mede-
werking van de leden van 
FC Lek en Licht kunnen wij 
enkele foto’s hier laten zien, 
maar het is een ‘must’ om 
alle foto’s te gaan bekijken in 
het museum.©Luc Schaap, Lek en Licht

Het Elisabeth Weeshuis Museum is open van dinsdag tot en met zondag van 
11.00u tot 17.00u. De toegang voor volwassenen is € 8,00 inclusief de toegang tot 
de expositie “Culemborg in fotovlucht”. Museumkaart gratis.  
Voor meer informatie: https://weeshuismuseum.nl/openingstijden-en-prijzen/
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©Yvonne van Gils, Lek en Licht
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Mag ik me even voorstellen ... 

Mijn naam is Ruud Slot en al een tijdje maak ik als penningmeester deel uit van het bestuur van de Af-
deling Utrecht -’t Gooi. Sinds kort ben ik daarnaast ook nog  interim-voorzitter. 
Inmiddels is het een soort traditie geworden om je als bestuurslid even voor te stellen aan de Afdeling 
en haar leden en dat had ik tot nu toe niet gedaan. 
Ik ben nu 61 jaar en heb sinds kort weer een vaste baan en dus ben ik tot mijn pensioen onder de pan-
nen als Sociaal Raadsman in Utrecht.  
Ik ben getrouwd, heb drie dochters en een aantal kleinkinderen. Dus ik heb geen moeite om mijn dagen 
te vullen met een mix van werk, hobby en opa zijn. 

Wat de fotografie betreft: lang geleden ben ik begonnen met fotograferen met een Praktika, in de tijd 
van de dia’s. Dit kwam mede doordat mijn vader ook fotografeerde en veel op film super 8 vastlegde. 
De interesse voor de fotografie is er altijd geweest, maar ik heb er lange tijd weinig mee gedaan.  
Ongeveer 10 jaar geleden ben ik met een Fuji hybride camera op cursus gegaan in Frankrijk. (en gelijk 
vakantie gehouden). Dit was als opnieuw beginnen bij de basis van het fotograferen en de hele dis-
cussie over de keuze RAW of JPEG. Belangrijkste wat ik er leerde was uiteindelijk : klein kijken, keuzes 
maken en vooral veel oefenen. 
Daarna heb ik een Nikon camera gekocht en ben lid geworden van Fotogroep Fotogein. In die club 
heb ik veel bijgeleerd over foto’s kijken, nieuwe onderwerpen uitproberen en technieken verbeteren.  
Bij Fotogein was er al snel een vacature voor penningmeester en gezien mijn financiële achtergrond 
heb ik me daarvoor aangemeld en tot op de dag van vandaag ben ik daar nog steeds penningmeester.  
Toen daarna bij de Afdeling Utrecht-’t Gooi de bestuursfunctie van penningmeester vrij kwam, heb ik 
eens gevraagd om hoeveel werk dat ging en omdat het wel mee zou vallen, heb ik me aangemeld en 
ben ik penningmeester van de Afdeling geworden.  
Dat het weinig werk zou zijn, valt in de praktijk nogal eens tegen en daarbij komt ook nog dat ik op dit 
moment door de huidige samenstelling van het bestuur ook nog de extra functie van interim-voorzitter 
op me heb genomen. 
Helaas schiet het fotograferen er daardoor nogal eens bij in, maar op dat gebied zie ik nog genoeg 
uitdagingen.  

Ruud Slot
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Tegenover mij zit........
door Ruud Mulder

‘Tegenover mij zit ...’ is een rubriek in ‘In de Kijker’, waarin Frans Albers ieder kwartaal een foto-
bondslid van de Afdeling Utrecht- ’t Gooi sprak over zijn of haar fotografie. Frans is hiermee gestopt 
toen hij het Afdelingsbestuur verliet  om zich aan zijn andere taken binnen de fotobond te wijden.  
Voor de Redactie van In de Kijker was de vraag: “Hoe nu verder?”. Er zijn wel wat ideeën die nog 
verder uitgewerkt moeten worden, maar wat is er nu mooier dan de rollen eens om te draaien. Zo 
gezegd, zo gedaan. Het werd wel een interview, maar geen “Tegenover mij zit ..”, want de agen-
da’s van interviewer en geïnterviewde bleken niet op elkaar te willen passen. En zo werd het een 
e-mailgesprek waarvan hier verslag wordt gedaan

Als je de naam Frans Albers noemt, kent bijna iedereen hem binnen de fotobond, en meestal is dat 
door zijn activiteiten. Maar vraag je: wat voor iemand is het eigenlijk, dan blijft men meestal het ant-
woord schuldig. 
Daarom zijn we het gesprek begonnen met de vraag wie Frans Albers nu eigenlijk is. Die 
vraag toverde een glimlach op zijn gezicht, zo vertelde hij, en hij kwam meteen met een tegenvraag, 
namelijk welke kant we van hemwilden weten. 
Frans vertelde dat hij getrouwd is en vader. En niet onbelangrijk, twee kleinkids roepen “opa” naar 
hem. Frans woont nu in Culemborg, maar heeft, zoals hij zegt, ook leuke periodes doorgebracht in 
Utrecht (Utereg) en Houten. Wat zijn arbeidsverleden betreft, heeft Frans het 43 jaar bij één en de-
zelfde werkgever gehouden of in de woorden van Frans gezegd: “Zolang heeft De Unie het met mij 
uitgehouden”. 
 
Hoe ben je met fotografie in aanraking gekomen?
“Mijn ouders maakten op vakantie dia’s en, ja hoor, gevolgd door de beruchte dia-avonden met 
kennissen, familieleden, buren en collega’s. Van mijn eerste verdiende salaris kocht ik direct een film-
toestel om films te gaan maken. De hobby zat ook in het bedenken van een scenario en het opnemen 
en monteren van de films. In het jaar 2000 ben ik begonnen met digitale fotografie”. 

Wat trekt je zo aan in de fotografie?
Frans hoefde daar niet lang over na te denken. Behalve fotograferen, leest hij veel over fotografie, 
kijkt veel op internet naar foto’s en leest de beoordelingen. Ook het bezoeken van exposities maakt 
daar deel van uit.

Soms specialiseren fotografen zich in een of meer onderdelen van de fotografie. 
Welke ‘takken’ doe jij? 
“Eigenlijk alles, al doe ik zelden tot nooit macro. Erg leuk vind ik het volgen van een mentoraat. Er 
zijn zoveel mentoren die veel kennis hebben over fotografie en die kennis kunnen overdragen aan 
de cursisten”.  

De fotografie heeft je ook bestuurlijk te ‘pakken’ gekregen. Langdurig als afde-
lingsbestuurder, maar nu als coördinator van Foto Nationaal. Hoe kwam dat op je 
pad?
Frans hierover: “Jaren geleden las ik een oproep van Dick van Groningen Schinkel, toenmalig voor-
zitter van de Afdeling, waarin hij mensen zocht die in het Afdelingsbestuur taken op zich wilden ne-
men. Opleidingen/mentoraten trok mij het meeste aan en ik kon inderdaad die portefeuille krijgen. 
Van het een kwam het ander omdat ik het woordje NEE niet ken en zo ben ik in de Taakgroep Wed-
strijden en exposities verantwoordelijk geworden voor de Salon Foto Nationaal”.
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Heb je eigenlijk nog wel tijd om zelf te fotograferen?
“Wat ik in overvloed heb, is tijd”. 
 
Wat zou je de leden van de afdeling Utrecht-‘t Gooi tot slot nog willen aanraden?
“Geniet van het besturen van de afdeling en als je contacten hebt met anderen, luister dan naar hen. 
Er is een gezegde en dat luidt: Je hebt één mond en twee oren; gebruik ze dan ook in die verhou-
ding”.

Het ‘gesprek’ geeft iets meer inzicht in de persoon van Frans Albers. Om ook wat te laten zien van 
zijn fotowerk, laten we hierna enige foto’s van zijn hand zien. 
Frans bedankt voor je openhartige antwoorden en succes in de toekomst.
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© Alle foto’s van Frans Albers
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De foto’s bij het artikel over de onderscheidingen voor Ad van Hulten zijn gemaakt door 
© Dick van Doorn, lid van FC Iris.
Foto 1: Toespraak door André van Hooidonk, secretaris Dagelijks Bestuur Fotobond
Foto 2: Uitreiking door André van Hooidonk van het cetrificaat
Foto 3: Uitreiking van de glazen zuil behorende bij het lidmaatschap van verdienste
Foto 4: Het opspelden door Rien van Dam-Baggen, secretaris van de afdeling Utrecht ‘t Gooi
Foto 5: De onderscheidene geflankeerd door zijn echtgenote en de voorzitter van FC Iris.

Twee Bondsonderscheidingen voor Ad van Hulten

De avond van 3 september stond al vanaf het begin van het jaar genoteerd in de agenda van het 
DB van de Fotobond en van het Afdelingsbestuur. Op verzoek van het Bestuur van FC Iris hielden 
wij die avond vrij omdat het Bondsbestuur had besloten aan Ad van Hulten een Bondsonderschei-
ding uit te reiken vanwege zijn vele verdiensten voor de club en de Afdeling. Ad is dit jaar name-
lijk 50 jaar lid van Iris (in september 1968 lid geworden, zoals hij zelf meldde), en in die jaren 
actief geweest als onder meer voorzitter, secretaris en penningmeester van Iris (niet tegelijkertijd!) 
en als penningmeester en wedstrijdcommissaris binnen de Afdeling Utrecht-’t Gooi.
Op deze eerste clubavond van het seizoen gaven André van Hooidonk en ondergetekende acte 
de présence namens respectievelijk de bond en de Afdeling. André had de onderscheidingen (ja, 
meervoud) bij zich, want zo legde hij uit: de bond heeft drie soorten onderscheidingen, namelijk 
prestatieonderscheidingen die iedereen kan behalen op grond van zijn scores bij wedstrijden van 
de bond, dan onderscheidingen voor de duur van het lidmaatschap (25, 40, 50 jaar lid) en ten-
slotte onderscheidingen voor bijzondere verdiensten (Lid van Verdienste, Erelid).
In een leuke toespraak memoreerde André Ad’s verdiensten voor de club en de Afdeling, gelar-
deerd door Ad’s commentaar of aanvullingen als iets niet helemaal klopte naar zijn zin. Ja, we 
waren gewaarschuwd: Ad weet het vaak beter en dat zal de ander dan weten ook. Maar alles 
met een lach ...
Als eerste reikte André de onderscheiding voor het lidmaatschap uit: de oorkonde en de gouden 
bondspeld voor 50 jaar lidmaatschap met de mededeling dat Ad voortaan geen bondscontribu-
tie meer hoeft te betalen. Ad was blij en dacht: dit is het!
Maar op voorstel van het bestuur van FC Iris heeft de bond aan Ad ook nog een onderscheiding 
voor zijn vele verdiensten toegekend: benoeming tot Lid van Verdienste van de fotobond. André 
overhandigde hem opnieuw een oorkonde en het bij de benoeming horende glazen zuiltje. 
Toen Ad nog niet bekomen was van wat hem allemaal overkwam, mocht ik hem namens het Af-
delingsbestuur nog een paar mooie flesjes wijn overhandigen, verluchtigd met nog wat herinne-
ringen aan hoe Ad altijd klaarstond om nieuwe verenigingen bij te staan met adviezen en sugges-
ties. Je kon altijd bij hem terecht!. 
Na Ad’s bedankwoordje waren er voor hem en zijn vrouw Corrie nog een paar prachtige boeket-
ten bloemen van de club, waarna overgegaan werd tot de “normale” gang van zaken van een 
clubavond van Iris, op deze eerste avond van het seizoen, de vakantiefoto’s.  
Aan het Bestuur van Iris dank voor de uitnodiging en jullie gastvrijheid. 

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling Utrecht-’t Gooi
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Foto 1

Foto 2



PAGINA 20 IN DE KIJKERNAJAAR  2018
 

Foto 3
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Foto 4

Foto 5
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Uitnodiging

Presentatie door natuurfotograaf Johan van der Wielen 

Ter gelegenheid van haar 15 jarig bestaan biedt CameraNu aan de Afdeling Utrecht-’t Gooi een 
avondvullende presentatie landschapsfotografie aan door natuurfotograaf Johan van der Wielen. 
De presentatie vindt plaats op donderdag 8 november 2018 om 20.00 uur in gebouw 
De Koppeling in Zeist en alle leden van de Afdeling zijn hierbij uitgenodigd. De toegang is gra-
tis. Leden van andere fotobondsafdelingen en introducés die geen lid zijn van de fotobond zijn ook 
welkom.

Wie is natuurfotograaf Johan van der Wielen?
Op zijn website lezen we: “Hoewel Johan alle takken van de natuurfotografie beoefent, heeft hij 
zich gespecialiseerd in landschapsfotografie, sfeerbeelden en nachtfotografie. Zijn beelden ken-
merken zich door het spel van licht, grootsheid van het onderwerp en sprankelende kleuren. Het 
weer speelt een belangrijke rol in zijn werk, of het nu een gouden zonsopkomst is of een apocalyp-
tische regenbui... “zo lang er structuur is, is er hoop”.  
Dit spreekt bijna voor zich maar voor meer informatie over Johan: 
https://www.johanvanderwielen.nl/over-johan/ 

Johan gaat ons in principe de volgende presentatie laten zien: 
Op avontuur door Nederland - ontdekkingstocht door de delta.
Tijdens deze avondvullende presentatie neemt Natuurfotograaf Johan van der Wielen ons mee 
op een wonderlijke reis door Nederland. Van oorsprong zijn ‘de lage landen’ de uitlopers van de 
rivieren, grote stromen die vanuit Frankrijk en Duitsland omlaag stromen. Hoe dichter bij zee hoe 
meer de rivieren zich vertakken. Uiteindelijk vormt zich zo een delta van kreken, rivieren, moeras-
sen, bossages, plassen en meren. Zo was Nederland. En op deze reis neemt Johan u mee. Vanuit 
het hoge zuiden waar kleine stroompjes zich voegen bij grote rivieren, gaan we samen op avon-
tuur. We ontdekken de uiterwaarden, bezoeken unieke deltagebieden als Oostvaardersplassen 
en Wieden/ Weerribben, ontmoeten zeldzame soorten als kievitsbloemen en porseleinzwammen, 
vergapen ons aan de unieke schoonheid van de bossen op stuwwal Utrechtse Heuvelrug om uit-
eindelijk aan het eind van onze reis aan te komen bij het einde van de delta: de Waddenzee, de 
eilanden en uiteindelijk de uitgestrekte Noordzee. In deze wondere reis volgen we het water en 
worden we de unieke diversiteit gewaar die ons lage land te bieden heeft.
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Leden Werven 

Een onderwerp dat voor de besturen van de meeste fotoclubs veel aandacht behoeft. Om een club 
gezond te houden en met nieuwe ideeën te worden gevoed is het vooral nodig om ook regelmatig 
nieuw bloed in de club te krijgen.
De schrijver dezes is de secretaris van Fotoclub Perspectief in Hilversum. Een club met momenteel 48 
leden en twee aspirant-leden. Drie jaar geleden hadden we nog slechts 39 leden en in de afgelopen 
drie jaar hebben ongeveer 9 leden bedankt. Voornamelijk vanwege vergrijzing of afbouw van de fo-
tohobby. 

Fotoclub Perspectief is opgericht op 15 januari 1998 als resultaat van een fusie tussen 
Fotoclub Zeeheldenkwartier (opgericht in 1983) en Fotoclub Het Brandpunt (opgericht in 1952). In ons 
archief hebben wij nog een ledenlijst van Fotoclub Het Brandpunt uit 1954 met 145 leden.

Fotoclub Perspectief heeft de afgelopen drie jaar een vrij grote groei doorgemaakt en het bestuur van 
de Afdeling heeft mij gevraagd om een artikel te schrijven hoe wij zoveel nieuwe leden hebben kun-
nen werven. En vooral ook een verjonging in het ledenbestand te realiseren.
Mijn eerste reactie was: Eigenlijk snap ik dat zelf ook niet altijd. Ze komen gewoon.
Maar, na enige reflectie kan ik een aantal factoren wel op een rijtje zetten.

1. Ledenaantal.

Het ledenaantal voor een fotoclub moet een zeker kritisch minimum hebben om verscheidenheid te 
waarborgen. In mijn ervaring ligt die grens om en nabij 30 leden. Uiteraard is dat slechts een mening. 
De ALV van onze Fotoclub bepaalt  eenmaal per jaar het streefgetal van het maximum aantal leden 
dat wij willen hebben. In voorgaande jaren stond dat maximum op 45 leden. Tijdens de laatste ALV 
van 2018 hebben de leden gekozen voor een maximum van 50 leden. Uiteraard moet je wel over een 
zaal kunnen beschikken die dat aantal leden kan herbergen. En dat kunnen wij. Onze clubzaal in wijk-
centrum “Stichting De Zoutkeet” is door de brandweer gecertificeerd voor evenementen van maximum 
100 personen.

2. Website.

Zorg verder voor een aantrekkelijke website. Als we nieuwe aspirant-leden vragen hoe zij ons gevon-
den hebben, dan is het antwoord vaak dat onze website er aantrekkelijk uitziet. Een andere reden is 
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ook de mond-op-mond reclame. Nieuwe aspirant-leden melden zich vaak omdat zij een bestaand lid 
kennen en daar goede verhalen over horen. Het merendeel vindt ons via de website.

3. Laagdrempelig.

Bij het accepteren van nieuwe aspirant-leden is het geen criterium dat zij al hele goede fotografen zijn. 
Ons motto is dat wij allen lid zijn geworden van een Fotoclub om onszelf te verbeteren. Wat wij wel 
verwachten is dat zij laten zien dat ze actief fotograferen, en eigen werk laten zien. Voldoen zij aan 
die criteria dan is de procedure om volwaardig lid te worden bijna automatisch.

4. Gezellige en sociale club.

Behalve een Fotoclub zijn we ook een gezellige en sociale club. Elke clubavond eindigt bij de bar 
waar we na 22 uur nog gezellig onder nuttiging van een drankje en hapje napraten. In het algemeen 
hechten de leden hier zeer aan. Ook voor steun tijdens perioden van ziekte, liefde en verdriet is er 
aandacht van het bestuur en andere leden. Wij weten dat nieuwe leden vaak om deze reden kiezen 
voor onze club i.p.v. een andere club.

5. Gevarieerd Programma.

Bied aan je leden een gevarieerd programma. Wij contracteren minimaal twee (en soms drie) gere-
nommeerde sprekers in elk seizoen van september t/m juni. Wij organiseren elk seizoen drie interne 
clubwedstrijden rond een bepaald thema. Degene die over deze drie wedstrijden het hoogste punten-
aantal vergaart, ontvangt onze “Gouden Dirk Wisseltrofee”, en mag deze een jaar behouden.
Wij entameren en ondersteunen actief deelname aan de wedstrijden van de Fotobond en de Afdeling 
Utrecht ’t Gooi. Zowel voor de clubwedstrijden als de individuele wedstrijden zoals Foto Individueel, 
Vijf-met-samenhang en Foto Online. Bij papieren wedstrijden zoals de BondsFotoWedstrijd, “De Beste 
Club”  en Vijf-met-samenhang faciliteren wij printwerk en Passe-partout snijden. Elk jaar organiseren 
wij een of twee cursussen waar wij meestal een gerenommeerde bondsmentor voor inhuren. Deze cur-
sussen worden buiten de reguliere clubavonden gehouden.
Er is veel tijd ingeruimd voor het tonen van eigen werk. Voornamelijk digitaal, maar ook op papier. 
Daarbij is er ruimte voor leden om commentaar te leveren over de kwaliteit, maar vooral suggesties 
hoe te verbeteren.
Er worden uitjes en excursies georganiseerd voor interessante fotoshoots. Dit jaar bijvoorbeeld naar 
Elfia bij kasteel Haarzuilens en de graanmolen in Vreeland.

6. Werkgroepen.

Binnen de club zijn er vier werkgroepen actief die regelmatig bij elkaar komen buiten de reguliere 
clubavonden. Deze werkgroepen zijn onderwerp-gericht. Een opsomming:
Werkgroep Natuur als Kunst.
Werkgroep Straatfotografie.
Werkgroep Industrieel- en Cultureel Erfgoed.
Werkgroep Portretfotografie.
De werkgroepen gaan er buiten de clubavonden op uit. Elke werkgroep verzorgt minimaal eenmaal in 
een seizoen een uitgebreide presentatie op een clubavond. Sommige werkgroepen zelfs soms twee-
maal in een seizoen.
De werkgroepen bestaan uit ongeveer 8 tot 15 leden. Ook de werkgroepen zijn een belangrijke com-
ponent om de club voor nieuwe leden attractief te maken.
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7. Contributie.

Waarschijnlijk niet  de belangrijkste component, maar de contributie per lid is lager dan gemiddeld 
voor de fotoclubs die ik ken. Voor de periode 2016 t/m 2018 is de contributie per lid € 55 per jaar en 
daar komen wij uitstekend mee rond. De contributie  is inclusief de contributie van € 18 voor het lid-
maatschap aan de Fotobond.
De voornaamste reden om de contributie in 2019 te verhogen is de aankondiging van de Fotobond 
om deze jaarlijkse contributie te verhogen van € 18 per jaar naar € 22 per jaar. Een verhoging van 
22%!

Hans van Hal       Anja Wijnands – van Daal
Secretaris       voorzitter
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Vooraankondiging: Cursus Jureren in clubs 

Naast ons aanbod van mentoraten en cursussen van dit najaar-/winterseizoen bieden we vanaf 
januari 2019 ook de nieuw ontwikkelde cursus Jureren in clubs aan. De cursus is ontwikkeld 
door de Taakgroep Opleidingen en Sprekers van de Fotobond die de organisatie van de cursus bij 
de Afdelingen heeft gelegd.
Als leerdoel formuleert de Taakgroep het leren van vaardigheden voor het jureren van (onderlinge) 
clubwedstrijden en het maken van selecties voor clubtentoonstellingen. In de cursus wordt de the-
orie aangeboden aan de hand van praktische opdrachten waarbij de deelnemers betrokken wor-
den. Ook tussen de bijeenkomsten krijgen de deelnemers huiswerkopdrachten. Aan het eind van 
de cursus krijgen de deelnemers een document met tips. De cursus is bedoeld voor leden van de 
Afdeling die willen jureren in clubs. 
De cursus wordt gegeven door een bondsmentor en omvat drie avonden van ca 2,5 uur met ca 
4 weken ertussen. De cursus is uitdrukkelijk geen mentoraat. De Afdeling organiseert de cursus en 
zoekt zelf de docent. Het aantal deelnemers is 8 à 10.

Voorwaarden voor deelname zijn dat de deelnemers beschikken over de basiskennis Foto-
bespreken op het niveau van de cursus Fotobespreken van de Fotobond (óf het boek “Over Foto’s 
gesproken” van Brongers en Ophof intensief hebben bestudeerd) terwijl van de deelnemers in de 
cursus een actieve houding wordt verwacht.  

Wij hebben Harry Sikkenk bereid gevonden de cursus in onze Afdeling te geven op de maandag-
avonden 28 januari, 25 februari en 25 maart 2019, aanvang 20.15u.  
De cursus vindt plaats in Basisschool De Rank in Vianen.
Informatie over de deelnamekosten (plm. € 65,-) en de aanmeldingsprocedure inclusief de wijze 
van betalen, wordt binnenkort toegezonden aan de clubsecretariaten en de persoonlijke leden van 
de Afdeling, omdat we vóór de deadline van de kopij voor In de Kijker, nog niet alle zaken heb-
ben kunnen regelen. 
NB Het heeft dus géén zin om je nu al aan te melden. Deze aanmeldingen worden terzijde gelegd! 

Tot slot. Dit jaar wordt de cursus gehouden op maandagavond. Als Afdeling nemen we ons voor de 
cursus een volgende keer op een andere dag van de week te plannen.

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling Utrecht-’t Gooi
secretaris.afd07@fotobond.nl 
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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 rond de jaarwisseling.
Artikelen, foto’s en/of andere voor de lezers interessante bijdragen dienen 
daarvoor 
UITERLIJK 15 december 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

COLOFON


