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Van de interimvoorzitter

Het wordt weer voorjaar, tijd voor vernieuwing misschien? Als In De 
Kijker in de (digitale) postbus komt is de nieuwe (zomer-)tijd weer 
ingegaan, en is het hopelijk mooier (lente-)weer. 
Misschien ook tijd voor een nieuwe camera (spiegelreflex of sys-
teem), een andere of een extra lens, of gewoon tijd om jezelf een 
opdracht te geven voor een onderwerp? 
Zo hoorden we dit ook tijdens de lezing van Marcel van Balken bij 
onze AAV. Van analoge fotografie naar digitaal, maar altijd vanuit 
een concept. Ook foto’s van onbelangrijke of lelijke dingen kunnen 
later leiden tot mooie nieuwe samengestelde resultaten. 
Als je met nieuwe thema’s of projecten bezig bent, stuur eens een 
stukje naar de redactie en laat ons allemaal alvast meegenieten of 
deel kennis die voor anderen nuttig en leerzaam kan zijn. Ook ná 
afloop van je fotoproject, -festival of clubjubileum krijgt de redactie 
graag verslagjes, uiteraard voorzien van foto’s. Laat van je horen, 
laat ons meegenieten. 

We gaan als Afdeling de komende maanden de cursussen en men-
toraten weer afronden. De huidige terugkoppelingen geven al aan 
dat iedereen weer enthousiast is, mede ook door de docenten en 
mentoren. Ook hebben we er straks weer een aantal juryleden bij 
die voor andere clubs een bijdrage kunnen leveren in portfolio’s of 
andere wedstrijden of beoordelingen. Er ligt veel kennis en ervaring 
in de Afdeling te sluimeren, die iedereen kan inzetten. Als we vanuit 
de Afdeling hierin kunnen bijdragen of faciliteren, dan doen we dat 
graag. 
Ook dat is een onderdeel van vernieuwing, zoals ook de reviews 
door fotografen, waar blijkbaar nog meer gebruik van gemaakt kan 
worden. Test jezelf ook buiten de club en zoek de mogelijkheden op 
de website van de Fotobond.
Ook de voorbereiding voor het najaar gaat starten, enkele zaken 
zijn al geregeld en zullen binnenkort aan jullie worden gepresen-
teerd.  Voor documentairefotografie lijkt veel interesse te zijn, laten 
wij nu net met de organisatie van een mentoraat bezig zijn. Hou de 
aanmeldingsgegevens in de gaten.
In april gaan we de wedstrijd 5 met samenhang jureren en bespre-
ken. Hoe meer inzendingen, hoe meer mooie series we krijgen, die 
vakkundig gejureerd worden door Jan Ros en Hans van Weelden.

Zolang het bestuur de normale zaken kan regelen, gaan we door. 
Ook voor ons een beetje vernieuwing door naast de bestuursleden 
voortaan te gaan werken met personen met een uitvoerende taak, 
die niet direct in bestuur zitten, maar waardoor er wel voortgang 
blijft. We gaan deze uitdaging aan met een nieuwe redacteur voor 
In de Kijker. Binnenkort hopen we haar naam en toenaam bekend te 
maken. Ruud Mulder stopt met de Redactie, zijn laatste taak binnen 

Agenda
 
 6 april:
ALV Fotobond. 
Ieder lid van de fotobond 
krijgt een uitnodiging met de 
agenda en locatiegegevens.
16 april:
Bespreekavond 5 met samen-
hang
11 t/m 15 november:
Inleveren De Beste Club bij 
de aangegeven afdelingsbe-
stuursleden
10 december:
Bespreekavond DBC

Alle avonden (m.u.v. ALV 
Fotobond vinden plaats in 
gebouw 
De Koppeling, 
de Clomp 19-04, 
3704 KS Zeist.
Aanvang 20 uur
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deze Afdeling, en we zijn blij dat hij zich afgelopen jaar voor In de Kijker wilde inzetten. We bedanken 
hem voor zijn inzet en tijd om elk kwartaal weer een mooi blad te maken.

Ook in deze In De Kijker vinden jullie nog een last minute update berichtje over de Bondsbestuurverga-
dering van 16 maart jl. En schrijf de ALV van de fotobond op 6 april a.s. alvast in je agenda.  

Ik wens iedereen veel lees- en fotoplezier met dit blad en in dit voorjaar. Zoek je eigen nieuwe uitda-
ging en laat de Afdeling en daarmee alle leden ervan meegenieten.

Ruud Slot
Voorzitter a.i. Afdeling Utrecht-‘tGooi van de Fotobond

                                                                         Redactioneel

Met het verschijnen van dit nummer komt er een einde aan mijn medewerking aan ‘In de Kijker’. Met 
plezier heb ik aan de uitgaven gewerkt. Maar alleen dankzij alle inzenders van kopij was het mogelijk 
om ieder kwartaal het blad vorm te geven. Daarvoor mijn dank.  Na mijn vertrek vorig jaar als voorzitter 
van de Afdeling heb ik de redactie van het blad gevoerd met medewerking en ondersteuning van het 
bestuur. De afspraak was dat ik dat zou doen tot er een opvolger was gevonden. Die opvolger is er en 
nu draag ik het stokje over. 
Ik dank iedereen voor het vertrouwen en wens u het allerbeste.

Ruud Mulder   
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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
Twee vacatures algemeen bestuurslid: taken nader te verdelen

Voor zaken m.b.t. Opleidingen kun je je richten tot de secretaris. 
Voor zaken m.b.t. tot de Redactie, mail aan redactie.afd07@fotobond.nl 

Redactie
Na het onverwachte bericht in april 2018 dat Ruud Mulder ging verhuizen naar Den Haag en zijn 
taken als voorzitter van het Afdelingsbestuur zou neerleggen, hebben wij hem gevraagd om zijn taak 
als samensteller van In de Kijker nog een tijdje voort te willen zetten. Inmiddels zijn we een jaar ver-
der en heeft Ruud in die tijd vier In de Kijkers klaargemaakt. Wij zijn daar erg blij mee, want het heeft 
ons als overige Afdelingsbestuursleden behoorlijk ontlast. Maar nu, Ruud, gaan onze wegen uiteen 
en namens het bestuur wil ik je dan ook van harte dankzeggen voor het werk dat je voor de Afdeling 
hebt gedaan aan ons bulletin In De Kijker. Je hebt steeds weer een mooie editie voor elkaar gekre-
gen. Dank je wel!  Het ga je goed en wie weet, tot ziens. 

Redactie 2
Inmiddels hebben we iemand gevonden die voor de komende (hopelijk lange) tijd de redactie van In 
de Kijker op zich wil nemen. Omdat we nog een aantal zaken met elkaar af willen spreken, noemen 
we hier op dit moment nog geen naam, maar we hopen jullie snel na het verschijnen van deze In de 
Kijker haar naam te kunnen geven. 

Jubilea en Onderscheidingen
Op de agenda van de Bondsbestuursvergadering van zaterdag 16 maart) stonden o.a. de regle-
menten “Jubilea” en “Onderscheidingen”. Daarin wordt ook de rol van clubs en Afdeling omschre-
ven bij jubilea van clubs en leden en bij het aanvragen van onderscheidingen en insignes voor deze 
jubilea en voor bijzondere verdiensten. Binnenkort worden deze reglementen ter beschikking gesteld 
aan clubs en leden.
Los daarvan stelt het Afdelingsbestuur nog steeds prijs op een uitnodiging voor zo’n jubileum, van 
club en/of leden van een club. We zullen graag acte de présance geven, als we daarvoor uitgeno-
digd worden én in de gelegenheid zijn. Ook ontvangen wij graag een uitnodiging voor de uitreiking 
van een bondsonderscheiding aan een clublid. 
Tenslotte willen we de clubs erop attent maken dat er inmiddels binnen de fotobond ook werk wordt 
gemaakt van de onderscheidingen als honorair fotograaf, die gebaseerd zijn op de prestaties in 
wedstrijden van de fotobond. Sommige fotografen lopen al zolang mee dat ze al veel punten ver-
gaard kunnen hebben!
 
Auteursrecht
In veel wedstrijdreglementen binnen de fotobond (landelijk, Afdelingen en clubs) is er een artikel 
opgenomen over het auteursrecht. De fotobond heeft nu onlangs een deskundig jurist op dit gebied 
naar de formuleringen laten kijken en die heeft daar wat verfijningen op aangebracht. De bond, bij 
monde van Frans Albers, raadt ons (afdelingen en clubs) aan de wedstrijdreglementen hierop aan te 
passen. 
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Zie hiervoor het artikel over auteursrecht in deze In de Kijker   

Ledenpas
Iedereen heeft inmiddels bericht gekregen, rechtstreeks via de eigen clubsecretaris, dat de ledenpas 
door ieder lid zelf geprint kan worden. Jullie vinden daarvoor een link op de website van de foto-
bond. 

Opleidingen
Inmiddels is ook de Cursus Jureren in clubs van start gegaan met 10 deelnemers.  Van de docent 
Harry Sikkenk hebben we begrepen dat de deelnemers enthousiast zijn en hij adviseert ons niet te 
wachten tot begin 2020 met de start van een volgende editie, maar deze reeds in het najaar te or-
ganiseren. We zullen dit overwegen, maar we moeten wel de menskracht voor de organisatie op 
kunnen brengen.
Momenteel lopen nog de volgende mentoraten/cursus binnen de Afdeling Utrecht - ’t Gooi in het 
seizoen 2018-2019, te weten een Masterclass door Harry Sikkenk met als thema Seriematig fotogra-
feren, een Mentoraat door Pieter van Leeuwen, en een cursus Flitstechnieken door Johan Huizing. 
Alle drie eindigen binnenkort, waarbij de mentoraten zullen afsluiten met een eindpresentatie en een 
boekje.

De wedstrijden van de Afdeling in 2019
Het Afdelingsbestuur heeft besloten in 2019 de volgende twee wedstrijden te organiseren:
- 5 met Samenhang. Deze wedstrijd vindt plaats in het voorjaar van 2019. Het inleveren van de 
foto’s bij bestuursleden van de Afdeling is gepland van 18 t/m 22 maart en de bespreekavond zal 
plaatsvinden op dinsdag 16 april.
- De Beste Club. Deze wedstrijd om de Dick van Groningen Trofee wordt in het najaar van 2019 ge-
houden. De geplande data voor het inleveren van de foto’s bij bestuursleden van de Afdeling zijn 11 
t/m 15 november 2019 terwijl de besprekingsavond is gepland op 11 december 2019 in de Koppe-
ling in Zeist. 

Exposities
Nog even een reminder: we verzoeken clubs en leden die een expositie willen aankondigen, deze 
exposities aan te bieden aan de Redactie van In de Kijker als deze expositie plaatsvindt binnen de ver-
schijningstermijn van In de Kijker. 
Het doorsturen door het Afdelingsecretariaat van aankondigingen van exposities naar clubs en leden 
zal uitsluitend plaatsvinden in díe gevallen waarin de expositie qua periode van de expositie én de 
deadline van In de Kijker niet “past” in de betreffende editie van het blad.
Met deze restrictie willen we bereiken dat exposities in ons kwartaalblad worden opgenomen én willen 
we voorkomen dat clubs en leden nog meer post in hun mailbox krijgen dan nu al het geval is. 
Als Afdelingsbestuur herinneren wij clubs en leden ongeveer een maand voor de deadline van In de 
Kijker aan die deadline voor kopij. Het is de verantwoordelijkheid van clubs en leden zelf, om hun kopij 
dan bijtijds in te zenden naar de Redactie. 

Foto’s mee terug nemen na de BFW
Dit jaar werden we ermee geconfronteerd dat drie clubs van onze Afdeling hun foto’s niet mee terug 
hadden genomen na de bespreking van de BFW. Volgens de huidige reglementen is de Afdeling er 
dan in financieel en fysiek opzicht verantwoordelijk voor dat die foto’s 

Lees verder op de volgende pagina
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Vervolg bestuursmededelingen

alsnog bij die clubs terugkomen. Wij vinden dat een omslachtige aanpak, immers de Afdeling is op geen 
enkele wijze betrokken bij de inzendingen van de clubs. We hebben dan ook om een reglementswijziging 
verzocht, zodat voortaan de clubs rechtstreeks aangesproken worden op de achtergelaten foto’s. 
We hebben twee verzoeken aan de clubs in geval je je foto’s niet zelf kunt ophalen/mee terug nemen:
- vraag aan een club uit jouw buurt die wel naar de bespreking gaat, om jullie foto’s mee terug te nemen
-als dat niet lukt,  laat dan de secretaris van de Afdeling even weten dat je foto’s zijn achtergebleven.
 
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/ en de 
pagina van Afdeling Utrecht-’t Gooi op die website.

Rien van Dam-Baggen, 
secretaris Afdeling Utrecht-’tGooi 

Wat notities uit de vergadering van het Bondsbestuur 
door Ruud Slot, voorzitter a.i. Afdeling Utrecht-’t Gooi

Tijdens deze Bondsbestuurvergadering was de voorbereiding van de ALV Fotobond op 6 april hoofdonder-
werp van de agenda.  
De ALV blijft het belangrijkste orgaan van de fotobond waar besluiten door de leden worden genomen, dus 
bij deze een oproep om vooral te komen zodat je als club of als persoonlijk lid invloed kunt hebben op de toe-
komst van de Fotobond.  
Ik schrijf dit vooral omdat de Fotobond al jaren bezig is met verandering/vernieuwing, maar ook maximaal de 
afdelingen en de clubs en dus alle leden wil helpen met alles rondom fotografie en daarbij gebruik maakt van 
alle kennis en kunde die er al is. 
Tijdens deze BB is (helaas) ook gesproken over financiën en waar eventueel bezuinigd zou moet worden. Bij-
voorbeeld hoe vaak In Beeld nog op papier (digitaal altijd) zou moeten verschijnen was een onderwerp en ook 
de bijdrage aan de Afdelingen op basis van activiteiten.  
Jullie - alle leden dus - kunnen daar een stem in hebben en op die manier het maximale er uit halen. Meer ver-
anderingen en mogelijkheden komen er aan, laat je bijpraten en stem mee.

PS : Als je eventueel om wat voor reden dan ook het blad In Beeld niet meer op papier wilt ontvangen, kun je 
het vinkje weghalen in je profiel op de ledenpagina. Digitaal blijf je het altijd ontvangen.
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Expositie

Fotoclub t Gooi exposeert van t/m 10 april 2019 in Woondienstencentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 
213. 
Dit keer is het thema van de expositie GEEL. Geel staat o.a. voor: licht, warmte, stimulatie, helderheid, 
vrolijkheid, opgewektheid, geluk en energie. De lente ook. De expositie is te bezoeken op werkdagen 
van 9-22 uur. Op zaterdag en zondag is de expositie te bezoeken bij nader aangekondigde evenemen-
ten (zie hiervoor de website van Lopes Dias).

© Bob van Altena, Fotoclub ‘t Gooi

© Rob Knopperts, Fotoclub ‘t Gooi
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Jubilea

Fotoclub de Betuwe 15 jaar

In 2019 bestaan wij 15 jaar. Wij willen dit vieren met een expositie. Deze zal plaatsvinden in het Stroomhuis in 
Neerijnen van zaterdag 8 juni 13.00 uur t/m maandag 10 juni 17.00 uur. Meer informatie is binnenkort te vin-
den op onze website: www.fotoclubdebetuwe.nl

50 jaar
Fotoclub Argentum

Naarden
http://www.fotoclubargentum.nl/

Fotoclub ARGENTUM is al 50 jaar een club van enthousiaste 
amateurfotografen, waarvan zowel de beginnende als ervaren 

fotograaf lid kan worden.
Foto-exposities

Van 3 april tot 25 juni 2019
WOC Bellefleur Mackaylaan 11-A te Naarden

Van 6 april tot 24 mei 2019
 Galerie Naarderheem in gang “Rozenlaan”

 Amersfoortsestraatweg 1 te Naarden

(Noot van de redactie: FC Argentum is per 1-1-2019 geen lid meer van de Fotobond. Het artikel is door de 
redactie aangepast)
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Op 25 mei a.s. vieren wij ons jubileum met een Fotofestival in het Stadhuis 
van Nieuwegein. Tegen de achtergrond van de schitterende belijning van 
het Atrium laten wij de activiteiten van het afgelopen jaar samenkomen. 

Wij hebben besloten het jubileum te verbinden met de Stichting Fotogra-
fie tegen Armoede. Initiatiefnemer Dies Groot, vakfotograaf uit Woerden, 
steunt met zijn Stichting woningbouwprojecten om mensen in Roemenië een 
leefbaar bestaan te bieden. 

Om gelden te werven voor dit doel wordt in het weekeinde van 10 en 11 
mei een mega portretten-shoot gehouden in Nieuwegein: Onze uitdaging 

om 400 portretten van passanten te schieten in 24 uur. De geportretteerden betalen een kleine vergoe-
ding. Deze portretten worden afgedrukt op een vinyl van 3 x 8 meter dat als decor dient van het Foto-
festival. 

Ook worden bedrijven benaderd voor sponsoring in ruil voor een ludieke foto-opdracht die “een lach 
op het gezicht brengt”. Toen Dies Groot een presentatie hield voor de club werd het fotothema voor het 
jubileumjaar geboren: “Contrast(en)”. Een uitdagende abstractie die op vele wijzen kan worden ver-
beeld in diverse thema’s. Een uitdaging waarvan we het resultaat laten zien in onze expositie tijdens het 
Fotofestival. 

Ook een jeugdexpositie zult u aantreffen. Leden van de club zijn met de groepen 7 en 8 van Nieuwe-
geinse basisscholen aan de slag gegaan om hen de basis van de fotografie bij te brengen. Bijna 250 
kinderen presenteren hun beste foto, die beoordeeld zal worden door een vakjury. 

Als bezoeker van het Fotofestival wordt iedereen uitgenodigd zijn of haar fotocamera mee te nemen. Er 
wordt een foto-set opgebouwd met een prachtige open oldtimer als middelpunt waar modellen in 
en rond zullen poseren. Tussen de programma-onderdelen zijn er demonstraties fotobewerking in Light-
room en Photoshop. 

Het Fotofestival is vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur geopend. 
Om 12.00 uur vindt de officiële opening plaats door de Wethouder van kunst en cultuur. Omstreeks die 
tijd zal ook het winnende portret “blind” worden aangewezen. Voor de aangewezen geportretteerde en 
de beste jeugdfoto is een fotocamera beschikbaar als prijs. 

Rond en tijdens het Fotofestival, is historisch werk te zien van leden en oud-leden op verschillende loca-
ties in Nieuwegein. Ga naar onze website www.fotogein.nl en kijk wat ons jubileum u te bieden heeft. 
Uitgebreide informatie over programmering en exposities vindt u op de jubileumpagina.

fotogroep FOTOGEIN 40 jaar



PAGINA 10 IN DE KIJKERVOORJAAR  2019
 

Leven op Lesbos
door Marius Hennevanger.

Leven op Lesbos heb ik deze serie genoemd.
Lesbos is een klein Grieks eiland vlak voor de Turkse kust. Ik ging er in het voorjaar van 2018 naar toe 
omdat dit eiland een cruciale rol speelt in de vogeltrek tussen Afrika en Europa. Vandaar dat je er heel 
veel soorten vogels waar kunt nemen. Maar al snel merkte ik dat menselijke vluchtelingen het eiland 
ook gunstig vonden liggen. De Grieken hebben er 13.000 vluchtelingen opgevangen en niemand in de 
EEG wil ze opnemen. Gevolg een overvol vluchtelingenkamp met veel ellende en criminaliteit . De me-
dia zitten er bovenop en berichten er graag over. Lesbos leefde de laatste jaren van de toeristen maar 
die blijven nu massaal weg. Er zijn nu heel veel lege hotels en failliete restaurants. Minstens driekwart 
van de horeca is gesloten en dichtgetimmerd, armoe troef op dit mooie eiland.
Ik ga dit jaar weer. De Grieken zijn heel erg aardige mensen die zeer behulpzaam zijn. Het eten kost 
er niet veel geld en is van een hoge kwaliteit.  Er is maar één kamp en alleen hier speelt de criminaliteit 
zich af. Elke ochtend verzamelt de politie de vluchtelingen tegenover de Turkse kust. Je hebt hier als toe-
rist niets van te vrezen.
Een hartenkreet van mij en mijn foto’s: help de Grieken en ga er gewoon op vakantie.

© alle foto’s zijn van de auteur
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    Auteursrecht

In veel wedstrijdreglementen binnen de fotobond (landelijk, afdelingen en clubs) is er een artikel op-
genomen over het auteursrecht dat meestal als volgt luidt:
Publicatierecht/auteursrecht  
·	  De fotografen dienen alle auteursrechten op de ingezonden foto’s te bezitten en  

        dienen de Fotobond en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele 
        aanspraak door derden.

·	 De foto’s zullen door de Fotobond niet commercieel worden gebruikt tenzij daar met de fotografen 
een aparte overeenstemming over is gemaakt.

·	 Voor een niet-commerciële publicatie van de ingezonden foto’s verlenen de auteurs toestemming 
zonder enige vergoeding. 

·	 Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden. 
·	 Een selectie van de beste foto’s kan worden geplaatst in het blad ‘In Beeld’ of  ‘In Beeld Online’. 
·	 Deelnemers aan deze ---- wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement. 
·	 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Taakgroep Wedstrijden en Exposities, al 

dan niet in overleg met de betrokkenen.”

De fotobond heeft nu onlangs een juridisch deskundige op dit gebied naar de formuleringen laten kijken 
en die heeft daar wat verfijningen op aangebracht. De bond, bij monde van Frans Albers, raadt ons 
(afdeling en clubs) aan de wedstrijdreglementen hierop aan te passen als volgt:  

Publicatierecht/ auteursrecht *): de tekst zie hierboven wordt in een noot aangevuld met:
*) Auteursrecht 

Fotografen die een foto willen inzenden dienen te beschikken over het auteursrecht van die inzending. 
De foto moet een eigen intellectuele schepping zijn, die met een origineel of creatief karakter is gemaakt 
en waarvan het auteursrecht niet is overgedragen.  
Als bijvoorbeeld een portret in opdracht is gemaakt, dient u te beschikken over de toestemming van de 
geportretteerde. Zo ook als de afgebeelde persoon een redelijk belang – bijv. een privacy- of financi-
eel belang - heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Indien minderjarigen herken-
baar in beeld zijn gebracht, dient de fotograaf toestemming van de betreffende ouders te hebben voor 
publicatie.
Voor een uitgebreide toelichting zie het Infobulletin 2011 “auteursrecht en portretrecht voor de ama-
teurfotograaf” BNFAV, Taakgroep Bestuurlijke Ondersteuning, in het bijzonder blz. 13 (Expositie) en 14 
(wedstrijden). Dit document is te vinden op https://fotobond.nl/over-fotobond/veelgesteldevragen/ 
Leden: Auteursrecht, downloads

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling Utrecht-’t Gooi
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Straatfotografie populairder dan ooit

Op donderdag 16 mei staat straatfotografie centraal tijdens een nieuwe editie van het Amersfoortse 
Fotografencafé. Willem Wernsen presenteert zijn nieuwste boek -101 tips voor straatfotografie- dat 
hij samen met Piet van den Eynde heeft samengesteld. Peter van Tuijl bespreekt foto’s van aanwezige 
vrijetijdsfotografen.

Straatfotografie
Dankzij de opkomst van de smartphone heeft vrijwel iedereen altijd een fotocamera op zak. Nog 
nooit werden zoveel foto’s gemaakt. Ook straatfotografie is populairder dan ooit. Het lijkt een heel 
eenvoudige discipline, maar wie het ooit heeft geprobeerd, weet dat het best lastig is om in de 
openbare ruimte sterke beelden van mensen te maken.

Willem Wernsen
Zowel Wernsen als Van Tuijl zijn ervaren straatfotografen. Willem Wensen beoefent het genre al meer 
dan 40 jaar en kan eindeloos veel verhalen opdiepen uit zijn schatkamer vol praktijkervaringen. 
Wernsen heeft inmiddels een handvol fotoboeken op zijn naam staan. Het eerste exemplaar van zijn 
meest recente boek -101 tips voor straatfotografie- wordt op 16 mei aangeboden aan zijn vriendin, de 
Belgische fotografe Lieve de Bleeckere. Tijdens het fotografencafé zal Wernsen ook uitleggen hoe hij 
zijn karakteristieke zwart-wit-prints maakt.

Peter van Tuijl
Peter van Tuijl is herkenbaar aan zijn verhalende straatfoto’s. Hij laat zien dat het moment, het kader 
en de invalshoek van een fotograaf bepalend zijn voor een ‘andere’ waarheid. Zijn foto’s tonen ernst, 
kwetsbaarheid, humor en soms ook een vleugje ironie. Verder geeft hij lezingen en workshops en 
begeleidt fotoclubs en groepen fotografen onder andere in mentoraten. Regelmatig treedt hij op als 
jurylid van regionale en landelijke wedstrijden.

Fotografencafé
Het Amersfoortse Fotografencafé wordt regelmatig georganiseerd op verschillende plekken in de 
stad. Het thema ‘Straatfotografie’ komt op donderdagavond 16 mei aan bod in het KAdECafé aan 
het Eemplein 75. De avond duurt van acht tot tien (inloop vanaf 19:30 uur). De toegang is vrij (een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld). Graag vooraf aanmelden: info@fotografencafe.nl.
Voor meer informatie https://fotografencafe.nl/

Organisatie
Robert Jan Stokman, Fotografencafé Amersfoort.
Rob Renshoff, Voorzitter Fotokring Eemland, [0653 166 771]
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Smartphone fotografie
Sinds een aantal jaren ben ik lid van Fotokring Eemland in Amersfoort. Ik heb meegedaan met de werk-
groep Zwart-Wit en de werkgroep Documentair. Het langst echter zit ik in de werkgroep Smartphone 
fotografie. En over deze leuke werkgroep wil ik graag wat schrijven. 
In de groep zitten tussen de 10 en 15 fotografen. We communiceren met elkaar via de WhatsApp-
groep FKE. Een van ons is trekker/coördinator van de werkgroep. 
Tot nu toe werken we als volgt: 
Elke maand verzint de winnaar van de vorige maand het thema. Bijvoorbeeld ‘Zwart-wit’. Alle deel-
nemers appen foto’s die bij het thema passen. Degene die het thema bedacht heeft, doet zelf buiten 
competitie mee en kiest uit de geappte foto’s de winnaar van die maand. Deze winnaar kiest dan weer 
het volgende maandthema, enz. Het is een snelle en laagdrempelige manier van fotograferen en uitwis-
selen. Leuk is dat het hele verrassende fotografie oplevert en dat je steeds sneller de stijl van de deelne-
mers gaat herkennen. Je leert van elkaar door tips en nieuwe apps uit te wisselen. En - niet in de laatste 
plaats - tussen de fotografeerbedrijven door, wissel je soms wat uit over het wel en wee van elkaar.
Er zijn een paar belangrijke voorwaarden: ten eerste alles moet geschoten zijn met de smartphone en 
ook de bewerking vindt plaats met apps die voor smartphone en tablet ontwikkeld zijn.
Als voorbeeld laat ik jullie graag een aantal eigen foto’s zien die ik binnen het thema Zwart-wit als serie 
‘Zwart wit in de buurt’ heb genoemd. 
Tot slot laat ik jullie nog twee foto’s zien van de makers in andere maanden.
Marjolijn van Gelder,  
Count Basiestraat 61, 3813 ZP, Amersfoort,  
 vangeldermarjolijn@gmail.com, 033 494 63 69, 06 42 33 92 62

©Behoudens waar een naam bij staat, zijn alle foto’s van de auteur
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Spriritualiteit © Maarten Eykman, Fotokring Eemland
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Droog © Huub van den Hengel, Fotokring Eemland
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Uitgangspunten voor cursus 
Jureren in clubs
Het Afdelingsbestuur overweegt om in 
het najaar van 2019 (in plaats van voor-
jaar 2020) opnieuw een cursus Jureren 
in clubs te organiseren. Ook overwegen 
wij om in dit verband de cursussen Fo-
to’s bespreken weer ter hand te nemen. 
Vooruitlopend op de eerste cursus Jureren 
in clubs binnen onze Afdeling heeft het Af-
delingsbestuur een aantal uitgangspunten 
geformuleerd voor deelname aan deze 
cursus. Zo willen wij een pool inrichten van 
juryleden die op clubniveau kunnen jure-
ren, met als streven om juryleden van zo-
veel mogelijk clubs daarin op te nemen.  
Verder willen we graag bevorderen dat 
de opgeleide juryleden gaan jureren bij 
andere clubs dan die van henzelf om zo 
te waarborgen dat jurering van foto’s zo-
veel mogelijk anoniem plaatsvindt én om 
te voorkomen dat twee (of vier?) cluble-
den een speciale positie krijgen bij de ju-
rering van interne wedstrijden binnen de 
eigen club. Tenslotte hebben we op ad-
vies van de Taakgroep Opleidingen voor 
deelname aan deze cursus voorwaarden 
gesteld op het niveau van het beheersen 
van de kennis en vaardigheden van de 
cursus en het boek over Foto’s bespreken. 
We hebben voorafgaand aan de cur-
sus Jureren in clubs onze uitgangspun-
ten voorgelegd  aan de Taakgroep 
Opleidingen en Sprekers en zij hebben 
ons onlangs het volgende laten weten:
“In deze cursus leren de deelnemers 
de vaardigheden van het jureren van 
onderlinge clubwedstrijden en het ma-
ken van selecties voor clubtentoon-
stellingen en/of wedstrijden. Iedereen 
uit de afdeling kan deelnemen, zowel 
clubleden als persoonlijke leden, mits 
men voldoende kennis en vaardighe-
den heeft m.b.t. het bespreken van fo-
to’s. De cursus Fotobespreken of iets 
van gelijke aard is wel een vereiste.
Het spreekt voor zich dat deelnemers be-

ter niet in hun eigen club een wedstrijd gaan ju-
reren, omdat dat inderdaad een objectieve 
beoordeling in de weg staat. Ze kunnen wel in-
dien de club dat wenst een rol spelen bij de se-
lectie van hun eigen expositie en/of (landelijke) 
wedstrijden waaraan de club wil deelnemen. 
Het is wenselijk dat de samenstelling van de 
cursusgroep bestaat uit deelnemers  uit ver-
schillende clubs / persoonlijke leden zo-
dat onderlinge uitwisseling mogelijk is. 
Het is wenselijk dat de afdeling een pool 
maakt met juryleden voor clubs, waaruit de 
clubs zouden kunnen putten. Dat gebeurt al 
in een paar afdelingen die de cursus al heb-
ben afgerond. Het staat clubs natuurlijk altijd 
vrij om daarvan al dan niet gebruik te maken”.  

Als Afdeling zullen we deze uitgangspunten 
expliciet hanteren voor de volgende cursus-
sen Jureren in clubs. Om behulpzaam te zijn bij 
het op niveau brengen van de kennis en vaar-
digheden op het gebied van Foto’s bespre-
ken, zullen we ook dergelijke cursussen van 
tijd tot tijd op onze activiteiten-agenda zetten. 

Rien van Dam-Baggen, 
secretaris Afdeling Utrecht-’t Gooi 
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Uit het Bestuur
Dringend gezocht: Twee bestuursle-
den voor de Afdeling
In de afgelopen maanden hebben we 
diverse mensen direct benaderd voor een 
functie in het Afdelingsbestuur, zowel voor 
een functie met een specifieke taak alsook 
voor de functie van algemeen bestuurslid. 
Veelal bleken die mensen al druk met al-
lerlei bestuurs- en commissiefuncties bin-
nen en buiten de fotobond. Vaak was hun 
antwoord dan ook: nu niet, misschien over 
een jaar? 
Ook zochten we vooral in de regio’s van 
de Afdeling die nu niet vertegenwoordigd 
zijn in het Afdelingsbestuur, zoals ‘t Gooi, 
het Groene Hart en het Utrechtse Rivieren-
gebied. We hoopten daarmee de betrok-
kenheid van de betreffende regio’s bij 
het bestuur van de Afdeling te vergroten. 
Maar gezien de geringe respons op onze 
vragen lijkt het erop dat die regio’s (nog) 
niet in staat zijn om bestuursleden te leve-
ren, terwijl we dat eigenlijk wel hadden 
gehoopt en verwacht.
Het probleem van de huidige kleine 
bezetting van het bestuur wordt steeds 
nijpender, omdat nu de vaste taken van 
de vacante functies erbij gedaan worden 
door de zittende bestuursleden. Maar 
dat kan om diverse redenen, zowel van 
bestuurlijke als persoonlijke aard, niet al-
door zo doorgaan. De draaglast van de 
huidige bestuursleden moet verminderd 
worden door een grotere en evenwichti-
ger spreiding van de taken, maar hoe, dat 
ligt ook voor ons open. 
We zijn blij dat we inmiddels iemand ge-
vonden hebben die wil gaan meedraaien 
in de Redactie, die In de Kijker in elkaar 
wil gaan zetten en gaan meehelpen in het 
redigeren van de kopij, maar die niet in 
het bestuur komt.  
Desalniettemin zijn er nog zodanig veel 
taken en taakgebieden onbemand dat die 
het aantrekken van twee bestuursleden 
rechtvaardigen. 

Kortom, we zoeken twee algemeen 
bestuursleden die mee willen doen in 
het Afdelingsbestuur en waarmee we, 
nadat ze ingewerkt zijn, in overleg wil-
len komen tot een nieuwe verdeling van 
alle vaste taken en taakgebieden. 
We denken daarbij aan enthousiaste 
bestuurders die samen met ons het Af-
delingsbestuur verder vorm willen ge-
ven en die actief meedoen in het maken 
van beleid voor de taakgebieden van 
de Afdeling en het mede uitvoeren van 
de taken die daarbij horen. Uiteraard 
horen daar ook een voorzitter, secre-
taris en penningmeester bij, maar ook 
taakgebieden als Wedstrijden, Oplei-
dingen en Sprekers, Redactie e.d.   
Een leuk aspect van het Afdelingsbe-
stuur is de directe lijn naar het Bondsbe-
stuur, de organisatie van wedstrijden, 
opleidingen en sprekers die clubover-
stijgend zijn en het feit dat je minder met 
de waan van de dag bezig bent, zoals 
in clubs het geval kan zijn. 
Wáár je ook in de Afdeling zit, als je 
denkt dat je wat bij kunt dragen in het 
bestuur, en waarom zou dat niet, of je 
wilt eerst meer informatie, wend je dan 
tot een van ons:  
- Ruud Slot, voorzitter a.i., ☎ 06 
83333431 of via  voorzitter.afd07@
fotobond.nl ,  
- Rien van Dam-Baggen, secretaris, ☎ 
0343 442060 of via secretaris.afd07@
fotobond.nl of  
- Gerrit Heil, algemeen bestuurslid, ☎ 
0623140080 of via wedstrijden.07@
fotobond.nl .
Hoewel we blijven uitkijken naar be-
stuursleden uit bovengenoemde regio’s 
van de Afdeling, willen we niemand op 
voorhand uitsluiten. 
Het Afdelingsbestuur.
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Het Keistad FotoCollectief stelt zich voor  ...

Het Collectief huurt twee prachtige ruimtes in het Onze Lieve Vrouwe ter Eem 
www.eemklooster.nl/ 
Een ruimte is in gebruik als workshop-ruimte en de tweede naastgelegen ruimte is in gebruik als studio. 
Beide ruimtes zijn een kleine 50m².
Maandelijkse bijdrage voor de zowel de studio-als workshopruimte is € 65,00. Hiervoor heb je in prin-
cipe 24 uur per dag de beschikking over beide ruimtes.  Wil je de ruimte gebruiken dan gaat dit via een 
reservering in de agenda. 
 We snappen dat de bijdrage mensen kan afschrikken, echter zet dit eens af tegen de huur van een pro-
fessionele studio!
Dit wetende is de prijs dus zeer billijk te noemen.
 

Het Keistad Foto 
Collectief is een fo-
togroep in Amers-
foort, die momen-
teel 12 leden omvat, 
die als gezamenlijk 
doel hebben hun 
skills en fototech-
nische vaardighe-
den op een hoger 
niveau te brengen. 
Maandelijks is er een 
themabijeenkomst, 
waarin we geza-
menlijk het gekozen 
onderwerp bespre-
ken en uitwerken.

Graag nodigen 
we mensen uit om 
lid te worden van 
ons Collectief, we 
kunnen nog 4 leden 
verwelkomen.
Wil je eerst eens 
komen kijken hoe 
de locatie eruitziet? 
Stuur gerust een 
email naar 

info@keistadfotocollectief.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 1 juli a.s.
Artikelen, foto’s en/of andere voor de lezers interessante bijdragen dienen 
daarvoor 
UITERLIJK 15 juni 2019 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 deze 
het belang van de lezers zouden 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 - 2 algemeen bestuursleden

COLOFON


