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Van de voorzitter
Het is weer december. Een gezellige maand om 
veel tijd met familie en vrienden door te brengen. 
Ook een moment om achterom te kijken en vooral 
vooruit. Wat gaat 2017 brengen? Die fotoreis naar 
verre oorden of liever met de camera thuis en om de 
hoek? Dat maakt allemaal niet uit. Het grote plezier 
is om te fotograferen en de resultaten te delen met 
anderen, of dat nu op de fotoclub is of via social 
media. Steeds meer mensen hebben er plezier in. 
Gekke, vreemde of technisch perfecte foto’s zullen 
ook in 2017 weer onderwerp zijn van vele discus-
sies. Misschien wordt 2017 ook het jaar om weer 
eens verder uit je comfortzone te komen. Andere 
thema’s te gaan fotograferen of eens wat meer se-
riematig te gaan denken. Dat alles zorgt er voor dat 
ook het komende jaar weer een boeiend fotojaar 
kan worden. 
Maar wat als je geen inspiratie hebt? Geen nood. 
Pak het Jaarboek 2016 van de Fotobond erbij en 
bekijk die vele schitterende foto’s die daar in staan. 
Een enorme bron van inspiratie. Voeg daarbij ook 
de bezoeken aan exposities of musea. Voor ‘elck 
wat wils’.
De komende feestdagen zijn misschien wel het mo-
ment om eens met anderen van gedachten te wisse-
len over een nieuw fotojaar.
Mij rest iedereen hele fijne dagen toe te wensen en 
voor 2017 een fantastisch fotojaar.

Agenda

Vooraankondiging
16 maart 2017 AAV met aansluitend
een spreker

5 met samenhang
Inleveren 27-31 maart 2017
Bespreken 20 april 2017

     Iets te melden?
     Mail het tijdig naar de redaktie. Wij  
     zorgen voor plaatsing op de website 
     en -indien tijdig aangeleverd- ook in
     ‘In de Kijker’. 
    (redactie.afd07@fotobond.nl)
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Clubnieuws
Mutaties clubsecretariaten en persoonlijke leden Afdeling 07
In de afgelopen tijd heeft een aantal clubsecretarissen gereageerd op mijn verzoek 
om mutaties op de adreslijst clubsecretariaten aan mij door te geven. Dank daar-
voor. 
Graag roep ik nu degenen die nog níet gereageerd hebben maar wél mutaties heb-
ben op deze vóór 31 december 2016 aan mij door te geven op secretaris.afd07@
fotobond.nl.  Daar zou ik blij mee zijn, want dan kan ik begin januari 2017 de bijge-
werkte adreslijst rondsturen.    
Overigens krijgen begin januari 2017 de persoonlijke leden de adreslijst van de 
persoonlijke leden van Afdeling 07 toegestuurd. Heb je hiervoor nog mutaties, geef 
ze dan svp nog even aan mij door op genoemd e-mailadres. Dank je wel voor jullie 
medewerking.
Rien van Dam-Baggen, secretaris (a.i.) Afdeling 07
  

 
Wedstrijden
De Beste Club Trofee 2016

De Dick van Groningen Schinkel-wisseltrofee voor de beste club in de afdeling van 2016 
is dit jaar naar de FG Kromme Rijn uit Leersum gegaan. Deze fotogroep nam het stokje 
over van FK Eemland, dat de laatste vier edities van deze fotowedstrijd won. Kromme 
Rijn eindigde met 147,5 punt net boven de twee nummers 2 van de wedstrijd namelijk FC 
Perspectief uit Hilversum en FC Iris Woerden die beide een punt minder scoorden. De ju-
ryleden Esther Vertelman en René van Rijswijk hadden een week eerder van 15 clubs de 
10 ingezonden foto’s beoordeeld en van punten voorzien. Op 15 december j.l. lichtten 
zij hun beoordelingen toe in een volle zaal in De Koppeling in Zeist, waarbij opviel dat 
ze op een constructief positieve manier de 150 foto’s bespraken. Buiten alle lof die aan 
de deelnemende clubs en hun fotografen werd toegezwaaid, hadden zij ook enige pun-
ten van kritiek. Zo vroegen zij aandacht voor de presentatie van de foto’s: er wordt nog 
steeds veel gebruik gemaakt van passe-partouts, maar die waren soms heel slordig uitge-
sneden. Dat is jammer vond de jury, want dat doet afbreuk aan de presentatie van de in-
gezonden foto. Ook bleek dat de stickers soms niet op de juiste plaats aan de achterzijde 
waren bevestigd, waardoor  foto’s op een andere manier (liggend in plaats van staand 
en andersom) aan de jury werden getoond dan de fotograaf vermoedelijk bedoelde. Een 
tip van de jury was ook om er bij de kleurkeuze van het passe-partout voor te zorgen dat 
dit de foto ondersteunt in plaats van dat het er afbreuk aan doet.
Kortom, punten om bij een volgende wedstrijd zeker mee te nemen. Die keer komt snel 
naderbij met de wedstrijd ‘5 met samenhang’ in maart 2017. 
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De foto’s van de winnende club FG Kromme Rijn uit Leersum 

© Gerda Ykema FG Kromme Rijn

© Mace Dekker  FG Kromme Rijn
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© Niko Abrahamsen 
FG Kromme Rijn

© Wim Koster
FG Kromme Rijn
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© Christina Barten FG Kromme Rijn

© Rob Slappendael FG Kromme Rijn
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© Wim Koster
 FG Kromme Rijn

© Wim Keetbaas 
FG Kromme Rijn
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© Christina Barten  FG Kromme Rijn

© Gerrit Heil  FG Kromme Rijn
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Expositie FC Perspectief Hilversum 

FC Perspectief Hilversum exposeert van 25 februari 2017 t/m 28 april 2017 in Zie-
kenhuis Tergooi, locatie Blaricum, Rijksstraatweg 1, 1261 AN Blaricum.

Rekening houdend met de wensen van het ziekenhuis zullen er lichte en kleurrijke 
foto’s worden getoond, die bezoekers en patiënten blij kunnen stemmen.

Deze foto-expositie willen we combineren met het tentoonstellen van klassieke ca-
mera’s en andere foto-/camera-accessoires.

De expositie is vrij toegankelijk tijdens de ruime openingstijden van het ziekenhuis.

Deze foto uit de expositie is gemaakt door © Marjon Birza FC Perspectief
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© Margreet van Eerten Fotokring Flits

FOTOKRING FLITS 15 JAAR LEERGIERIG
Van SOP’s tot individuele opdrachten, veel leermomenten

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Fotokring Flits uit Woudenberg werd er 
8 oktober jl. bij galerie Dalhuijsen  in Woudenberg  een foto-expositie geopend met 
de beste foto`s van de Flits-hobbyfotografen. Vijftien jaar geleden was het Elly Mol 
die met de ondersteuning van vakfotograaf Erwin Lam  een fotokring opzette voor 
leergierige en creatieve hobbyfotografen. Elly verzamelde al snel een 10-tal liefheb-
bers die eens in de maand samen over fotografie praatten in Cultureel centrum De 
Camp. Daarnaast werd er eens in de maand bij Van der Breggen in de foto-winkel 
aan de Dorpsstraat een avond “les” gegeven door Erwin. Aan iedere Flitser werd 
daar in theorie en praktijk uitleg gegeven over technische aspecten zoals scherpte-
diepte.  

 
Elly stond voor een open in-
breng van de leden aangaande 
creativiteit. Er stond dus jaarlijks 
scrapbooken en table top op het 
programma en zelfs een keer foto-
vlechten en ook werden er onder 
toezicht van Erwin passe-partouts 
gesneden.  

Er werd een bestuur opgericht waar-
van Elly de voorzitter werd. Ook werd 
er aan p.r. gedaan en al snel groeide 
Flits naar 20 leden die financieel onder-
steund werden door een 10-tal sponso-
ren. Er kwam een activiteitencommissie 
die de Flitsavonden in goede banen 
moest leiden. 
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© Martijna Kuiper Fotokring Flits

Op de moderne Flits-website is daar veel over te lezen en ook de vaak prachtige foto`s 
van de leden kunnen daar worden bekeken. Flits is bekend in Woudenberg en omliggen-
de plaatsen, onder meer doordat we  meewerken aan opdrachten zoals Haantjesdag, 
de avondvierdaagse en niet te vergeten de Florijn-winterloop.  Sponsoren  zijn bereid 
wat extra`s te doen zoals bijvoorbeeld Digishop die haar ruimte beschikbaar stelt voor 
een workshop bloemenfotografie en ontvangst van junior-Flitsers die interesse hebben en 
zich willen verdiepen in de fotografie. Sponsoren kunnen voor een klein bedrag een 

Bij de start van de fotokring fotografeer-
de iedereen nog analoog maar al snel 
deed de digitale fotografie haar intrede 
en kwam het onderdeel fotobewerken 
op het programma. Erwin was inmiddels 
gestopt met zijn bedrijf. Wel bleef hij de 
jaarlijkse fotowedstrijd jureren en dat 
werd steeds lastiger want ondanks dat 
er altijd wel een puntje van kritiek werd 
geuit op de inzendingen van de leden 
was het bereikte niveau behoorlijk en ge-
lijkwaardig gestegen. “Er is altijd ruimte 
voor verbeterpunten”,  aldus Erwin. Sinds 
enkele jaren wordt Erwin bij de jurering 
van de wedstrijd bijgestaan door Geert 
de Jong van Cheese Works fotografie, 

een welkome aanvulling met andere in-
zichten.  
De avonden, nu zonder Erwin en Elly 
die beiden zijn verhuisd, worden heden 
ten dage o.a. gevuld door eigen in-
breng  want er zit heel wat kennis onder 
de huidige leden en samen wordt er 
geluisterd naar elkaar terwijl  naast de 
Flits-clubavonden ook themagroepen 
zijn ingericht  die samen op pad en aan 
de slag gaan. Inmiddels staat Marianne 
van den Hoek  uit Renswoude al vele ja-
ren als voorzitter aan het roer maar “Flits 
doen we samen” is haar mening. Zij is 
een kunstenaar met fotobewerken  maar 
ook als webmaster staat zij haar “man-
netje”.
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© Kees van Dijk  Fotokring Flits

digitale banner krijgen op de Flits-website die meer dan 10.000 keer per jaar 
wordt bezocht.  
Vijftien jaar Fotokring Flits met als bekroning een prachtige expositie bij Galerie 
Dalhuijsen. Deze expositie is inmiddels voorbij. We gaan vol enthousiasme door 
naar de volgende 15 jaar. 
Klaas Haitma. 



PAGINA 13IN DE KIJKER WINTER 2016

Tegenover mij zit ......

Fotograferen is haar hobby; ze begint bij de conceptuele beelden met een compositie 
die ze helemaal in haar hoofd heeft zitten voordat ze ook maar een toestel in haar han-
den neemt. Afhankelijk van de mogelijkheden en onmogelijkheden kan het beeld worden 
aangepast. Een handicap is wel dat ze niet snel tevreden is over het resultaat. Ze maakt 
opnames soms opnieuw of ze voegt nieuwe beelden toe. Steeds opnieuw aanpassen en 
corrigeren is haar niet vreemd.

Op de vraag waar ze haar inspiratie vandaan haalt gaan haar armen van links naar 
rechts  en van boven naar beneden en wijzen de hele kamer door en zegt: overal van-
daan, uit spulletjes en uit beelden, uit boeken en dingen onderweg. Maar dan moet het 
uiteindelijke beeld wel simpel zijn, want simpele beelden zijn het krachtigst, al zoekt ze 
daarin nog steeds naar een evenwicht. Dit proces kan wel een dag duren. Beelden zijn in 
haar hoofd nog in zwart/wit, ze heeft dan alleen de compositie in haar hoofd. 

Liset Terpstra

Een paar weken geleden is het Fotoboek 2016 van de Fotobond uitgekomen, waarin ons 
een blik gegund wordt in de fotografiekunsten van onze leden. Ik ging daar eens goed 
voor zitten en op de eerste pagina zag ik meteen een foto die ik herkende van een ver-
diepings-mentoraat dat bij onze afdeling was verzorgd door Diana Bokje. Een foto van 
Liset Terpstra. Reden genoeg om eens nader kennis te gaan maken met Liset. Ik spreek 
haar in haar huis in een nieuwe wijk van Utrecht.

Een jonge vrouw die enkele jaren lid is van een 
fotoclub, de naam van die club is kortgeleden aan-
gepast in een meer hedendaagse naam Fotoclub 
Vleuten, voorheen Fotoclub De Broederschap. Voor-
zichtig informeer ik hoe het is om het jongste lid van 
een fotoclub te zijn. Het antwoord is dat er meer 
jonge mensen zijn, maar dat leeftijd ook niet altijd 
uitmaakt als je dezelfde passie deelt. Het lid zijn van 
een club ziet Liset als meedoen waar het gezellig en 
gewoon leuk is. Totdat ze lid werd van FC Vleuten 
maakte ze met haar Sony vooral macro-opnames 
en vakantiekiekjes. Op de clubbijeenkomsten zag ze 
de effecten van o.a. grijsfilters en HDR. Een wereld 
ging voor haar open en fotograferen werd weer 
een uitdaging. Kortgeleden heeft ze de overstap ge-
maakt naar een full-frame camera van Canon.
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Tegenover mij zit ......

Tijdens het samenstellen van het beeld komt ook langzamerhand de kleur, en 
daarmee ook de sfeer. En daar is dan weer de twijfel en de ontevredenheid 
over het haar ontbreken aan kennis en techniek. Met genoegen kijkt ze terug op 
het mentoraat met en door Diana die haar heeft gestimuleerd en op het goede 
spoor heeft gezet. Inmiddels doet ze mee aan het landelijk mentoraat.

Voor het afgelopen mentoraat heeft ze een serie gemaakt en die wil ik u als le-
zer graag laten zien. 
 
Frans Albers
algemeen bestuurslid
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Tegenover mij zit ......
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Tegenover mij zit ......
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Tegenover mij zit ......
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Tegenover mij zit ......

Alle foto’s van deze serie in het artikel ‘Tegen-
over mij zit.....’ zijn van © Liset Terpstra
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Natuurfotograaf Marius Hennevanger

Bij de fotobond zijn veel clubs aangesloten, maar ook een aantal persoonlijke leden. In 
het blad ‘In beeld’ kunnen we vaak een of meerdere foto’s van die leden bewonderen. 
Minder bekend is het werk van de persoonlijke leden die aangesloten zijn bij de 
afdeling Utrecht ‘t Gooi. Een van die leden is Marius Hennevanger, een bewogen 
natuur fotograaf uit Houten. Hij zegt over zichzelf: “na 25 jaar een fotohandel gehad 
te hebben, heb ik van mijn beroep weer mijn hobby gemaakt . Ik dwaal graag door de 
natuur met mijn kamera of zet mijn schuiltentje ergens een dag neer om vogelfoto ‘s te 
maken. Dit laatste is voor mij het summum”.
Marius heeft ons enkele foto’s gezonden die wij de lezers niet willen onthouden. Meer 
zien? Kijk op de website van Marius Hennevanger, www.hennevangernatuur.nl

© Marius Hennevanger-persoonlijk lid
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© Marius Hennevanger-persoonlijk lid

© Marius Hennevanger-persoonlijk lid
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© 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 
Frans Albers, Marianne vd Hoek en Ruud Mulder en wordt uitgebracht  onder 
de verantwoordelijkheid van het bestuur van de afdeling Utrecht-’t Gooi.

REDAKTIESLUITING

Het volgende nummer van In de Kijker verschijnt medio maart 2017.
Artikelen, foto’s en/of andere voor de lezers interessante bijdragen dienen 
daarvoor 
UITERLIJK 1 maart 2017 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 - interim secretaris
secretaris.afd07@fotobond.nl

Ruud Slot                      - penningmeester
penningmeester.afd07@fotobond.nl

Frans Albers  - algemeen bestuurslid
frans@afslag13.nl

Marianne vd Hoek  - algemeen bestuurslid
hoek25@gmail.com

COLOFON


