


Dit jaar wordt de BondsFotoWedstrijd wederom door een aantal clubs uit ’t Gooi georga-
niseerd. De eerste vergaderingen hebben al plaatsgevonden. In 2015 werden daar ver-
nieuwingen doorgevoerd, die ook dit jaar herkenbaar zullen zijn, zoals de drie simultane 
bespreeksessies in de middag. Wij zijn benieuwd, of de inzendingen de 1890 van 2015 gaan 
overschrijden. 

De opening van de salon Foto Nationaal was vorig jaar in de st.Aegtenkapel in Amersfoort. 
De bezoekers waren positief over de centrale ligging van de kapel. Zodra de nieuwe locatie 
bekend is zullen wij u dat laten weten, zodat ook u bij de feestelijke opening aanwezig kunt 
zijn.

Noteert u alvast 2 maart in uw agenda. Die avond is de Algemene Ledenvergadering van 
de afdeling. Dat is het moment om uw ideeën in te brengen en u te laten informeren over 
de voor dit jaar geplande cursussen/mentoraten. De Algemene Ledenvergadering wordt di-
rect gevolgd door de lezing van Tom Meerman. Op dit moment lopen er nog 3 mentoraten: 
Foto’s bespreken – De Verdieping – en de Masterclass, deze worden gegeven door respec-
tievelijk Harry Sikkenk, Diana Bokje en Stan Kerlen. Wij verwachten een enorme belangstel-
ling voor de bespreekavond. Houd de Kijker in de gaten.

André van Hooidonk
voorzitter

Het was begin januari 2016. Er was nauwelijks kopij voor deze uitgave. Maar rond de slui-
tingsdatum van 15 januari stroomden de bijdragen binnen.  Een goedgevulde ‘In de kijker’ 
is het vervolg. In dit derde nummer blijven wij doorgaan met het vormgeven. Dick Jeukens,  
voorzitter van FG de Essentie, heeft de lay-out van de voorpagina beschikbaar gesteld, 
waarvoor onze dank. Met enkele kleine aanpassingen moet dit het voorblad worden. Rest 
ons om ook de inhoud verder te gaan vormgeven. Dat willen wij in de volgende uitgave 
zichtbaar gaan maken.

Wij zitten midden in het fotoseizoen. Enkele fotoclubs binnen onze afdeling hebben een 
expositie. Het loont de moeite om daar naar te gaan kijken en je te laten inspireren. Ver-
der staat FC De Veerbeelding uit Hoevelaken in ‘the spotlight’ en heeft Frans Albers een 
gesprek met de spreker van 2 maart a.s. Al met al weer veel kijk- en leesvoer en ook voor 
de volgende uitgave blijven bijdragen welkom.

De redaktie. 

Het afdelingsbestuur zit bij de koude start van dit jaar vol 
energie en plannen. Er wordt kritisch gekeken naar de afde-
lingswedstrijden 5-Met-Samenhang en De-Beste-Club. Dekken 
wij daarmee de fotografi sche behoefte af en zijn het geen 
doublures met de wedstrijden/salons van de Fotobond. Wij zijn 
er nog niet over uit, maar het levert ongetwijfeld interessante 
wedstrijden op. Uw ideeën zijn uiteraard welkom.



5 met samenhang

Ook begin 2016 nodigen wij onze afdelingsleden weer uit om deel te nemen aan de wed-
strijd 5 met samenhang. Een wedstrijd waarbij leden 5 foto’s inleveren die iets met elkaar te 
maken hebben en een eenheid vormen. Ongeveer een 80-tal inzendingen mogen wij elk jaar 
weer ontvangen. Meer dan bij andere wedstrijden zijn de inzenders benieuwd naar de uitslag 
en wat als nog belangrijker wordt ervaren is de bespreking van de inzending. Het valt op dat 
de deelnemers vaak tot een club behoren waar meerdere leden aan de wedstrijd deelnemen. 
Ook bij de bespreking zie je groepen binnenkomen.

Andere spelregels

Dit jaar zijn er andere spelregels. Alle leden mogen inzenden, dus niemand valt buiten boot 
voor het in aanmerking komen van de Henk Ros-trofee. Met name de deelnemers aan foto 
Nationaal, leden van gesprekgroepen en de BMK-ers nodigen wij uit. Nieuw is ook dat de 
inzending niet in een passe-partout hoeft te zitten, maar dat ook andere presentatiemoge-
lijkheden zijn toegestaan. De inzending mag niet groter zijn van 40 bij 50 cm en het materiaal 
moet stevig zijn en mag niet dikker dan 5 mm zijn. Vraag bij twijfel altijd de mogelijkheden na.

Digitaal bestand

Ook nieuw is dat naast de inzending op ‘papier’ ook een bestand digitaal ingezonden dient te 
worden. Op de bespreekavond zullen wij de inzending ook projecteren via een beamer.

Inzenden

Inzenden van 21 maart t/m 1 april 2016 en de bespreek / uitslagavond is op 21 april 2016.

Heeft u nog vragen: stel ze gerust!

Frans Albers 0345-712022
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Ben je vrije-tijdsfotograaf? Maak je graag documentaire foto’s? Van bij voorkeur mensen? 
Laat je dan uitdagen door de Martien Coppensprijs 2016.  
De fotowedstrijd in Nederland voor documentaire fotografie door vrije-tijdsfotografen.   
Het thema van de Martien Coppensprijs 2016 is: ‘Zo doen we dat tegenwoordig’ ofwel hedendaagse 
rituelen. 
Je kunt aan deze fotowedstrijd meedoen als individu, met een fotomaatje of met een groepje 
fotografen. 
Het gaat om een samenhangende reeks van vijf documentaire foto’s. Je foto’s worden door 
gerenommeerde profs beoordeeld.  
 
Over documentaire fotografie 
Een fotodocumentaire bestaat uit een reeks samenhangende foto’s, die gaan over iets dat echt 
gebeurt, echt gebeurd is of echt bestaat. Documentaire reeksen gaan meestal over mensen, over wat 
ze zoal doen of de omstandigheden waarin ze verkeren. Soms betreft het nieuws (reportage), maar 
vaker gaat het om een achtergrondverhaal over aspecten uit het (dagelijks) leven van (een groep) 
mensen. Een documentaire kan ook gaan over een stad, een gebouw, een dier of een ding, maar 
alleen maar in relatie tot wat er met dat ding of gebouw gebeurt. Bij de meeste documentaires krijg 
je niet alleen informatie over het onderwerp of thema, maar ook een indruk van wat de fotograaf er 
van vindt.  
 
Over het thema 
‘Zo doen we dat tegenwoordig’ ofwel hedendaagse rituelen. Hedendaagse rituelen, wat zijn dat? 
Volgens Van Dale zijn rituelen ‘een geheel van overgeleverde gebruiken, plechtigheden en 
ceremoniën in verband met belangrijke momenten in het (openbare) leven’.  
Wij  kiezen voor ‘hedendaagse rituelen‘ een wat bredere omschrijving: ook steevast herhaalde 
gewoonten, gebruiken en ceremoniën van mensen op voor hen of voor de buitenwereld belangrijke 
of kenmerkende momenten rekenen we hiertoe.  
Tot hedendaagse rituelen rekenen we ook de als nieuw geïntroduceerde rituelen van bijvoorbeeld 
expats en nieuwe Nederlanders, maar ook het ‘nieuwe jasje’ van de klassieke rituelen.  
Lees meer over rituelen op www.rituelenjannesmulder.nl  
 
Over Martien Coppens 
Martien Coppens (1908 – 1986) was een in Brabant beroemde fotograaf. Hij werd geboren in 
Lieshout en studeerde voor de oorlog fotografie in München. Hij maakte tijdens zijn leven tientallen 
fotoboeken en gaf met zijn documentaire werk een gezicht aan het zich uit armoede en achterstand 
ontworstelende Brabant. Hij is niet alleen in Brabant, maar later ook internationaal bekend 
geworden door zijn betrokken en bewogen documentaire foto’s van gewone mensen.  
 
Meedoen?  
Voor leden van de Fotobond is deelname gratis.  Niet-leden betalen € 10,- inschrijfgeld.  
Schrijf je allereerst in via: http://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/inschrijven-martien-
coppens-prijs/ 
Je ontvangt dan ’n korte checklist met vervolgstappen. 
De foto’s moeten uiterlijk op 15 mei op het inzendadres: Hoeksehei 10, 5469 NJ Erp, zijn ontvangen. 
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Tekst 
Bij de foto’s verwachten we een titel en een korte tekst over wat je met deze serie wil laten zien. 
Deze tekst is bedoeld om bij deelname aan de reizende tentoonstelling dienst te doen als zaaltekst.  
 
Jurering 
Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury, die bestaat uit vooraanstaande professionals 
op het terrein van de documentaire fotografie. Zij beoordelen de fotoreeksen op: verbeelding van 
het thema, het documentair gehalte, samenhang, vormgeving, techniek en afwerking.  
 
De jury bestaat uit: 
− Bert Verhoeff 

documentair fotograaf en filmer uit Bussum, was fotojournalist voor verschillende tijdschriften 
en was in  1988 fotojournalist van het jaar. Winnaar Zilveren camera in 1994. Maakt allerlei 
documentaire series, welke resulteren in fotoboeken en exposities. 

− Chris Keulen  
werkt al jaren aan langlopende documentaire projecten die resulteren in exposities, publicaties 
en fotoboeken. Hij kreeg twee World Press Photo Awards en won elf prijzen bij de Zilveren 
Camera. Hij publiceert o.a. in NRC, Volkskrant, De Morgen en Trouw.  

− Marieke van der Velden 
is vooral bekend van haar fotoproject  over het dagelijks leven in Kabul tijdens de oorlog in  
Afghanistan.  Ze won verschillende prijzen bij de Zilveren Camera. In 2013 was haar project over 
het dagelijks leven in Kabul te zien in Foto Festival Naarden.  

− Hans Zoete, voormalig directeur Museum ’t Oude Slot in Veldhoven, juryvoorzitter zonder 
stemrecht. 

 
Openbare bespreking / Prijsuitreiking 
Op zaterdag 11 juni 2016 van 11.00 t/m 13.00 uur worden alle inzendingen van de aanwezige 
fotografen door de jury openbaar besproken in Bavaria Brouwerij Café, Heuvel 5 in Lieshout. Aan het 
eind van de openbare bespreking worden de 3 winnaars en de 5 genomineerden bekend gemaakt. 
 
Prijzen  
Er zijn drie prijzen, maar de eer van het winnen, meedoen aan een reizende tentoonstelling en 
beoordeeld worden door een topjury, staat voorop.  
 
Reizende tentoonstelling  
De genomineerde en de winnende series, zijn na de expositie in Lieshout, als reizende 
tentoonstelling nog te zien op een aantal plaatsen in Nederland. 
Clubs of deelnemers, die de expositie in hun regio willen exposeren, kunnen hiervoor contact 
opnemen met de organisatie MCprijs@live.nl 
 
Organisatie 
De Martien Coppensprijs wordt georganiseerd door een werkgroep van de Fotobond BNAFV en het 
Brabants Dialecten Festival Lieshout.  
 
Meer informatie:  
Heb je nog vragen? Bijvoorbeeld over de wedstrijdvoorwaarden of het thema? Facebook link 
www.facebook.com/Martiencoppensprijs of www.brabantsdialectenfestival.nl 
  
Mail eventueel je vraag naar de werkgroep: MCprijs@live.nl Je hoort dan van ons.  
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Wedstrijdvoorwaarden: 
• Voor onze administratie dient u zich allereerst aan te melden via: http://www.fotobond-

brabantoost.nl/nieuws/inschrijven-martien-coppens-prijs/ 
Na inschrijving ontvangt u ’n korte checklist met vervolgstappen. 

• Maak een reeks van 5 samenhangende documentaire foto’s met als thema Hedendaagse 
rituelen. 

• Je bepaalt zelf het formaat van de afbeeldingen, 
• Lever actuele foto’s aan, niet ouder dan 3 jaar, 
• Lever de afgedrukte foto’s aan in passe-partouts van 40x50 cm. 
• Mail de digitale bestanden van je foto’s samen met een korte tekst met de titel van je 

fotoserie en wat jij met deze foto’s wilt laten zien (max. 10 regels) naar mcprijs@live.nl. De 
tekst is bedoeld als eventuele zaaltekst. 
Zorg ervoor dat je digitale bestanden ‘n minimale afmeting  13x18cm, 300 DPI, formaat JPEG, 
kleurruimte SRGB hebben. (Bestandgrootte + 1MB per foto.) 
Geef de digitale foto’s als naam 1Uw Naam, 2Uw Naam enz….  En zet dit ook achter op elke 
print zodat de volgorde duidelijk is. 
Let ook op dat de uitsnede van het digitale bestand overeenkomt met de ingeleverde print. 
De tekst graag aanleveren als Word dan wel tekst bestand 

• Mail deze bestanden naar mcprijs@live.nl 
• Uiterste aanleverdatum: 15 mei 2016. 
• Inleveradres foto’s: Martien Coppensprijs, Hoeksehei 10, 5469 NJ Erp. 

Doe dit liefst per post goed verpakt in doos of tussen twee stevige kartonnen platen.  
• Wil je de foto’s na afloop retour, voeg dan een pakketzegel voor retourzending bij, of neem 

de foto’s na afloop van de bespreking op 11 juni zelf mee. Niet opgehaalde foto’s, waar geen 
retourporto is bijgevoegd, zullen door de organisatie na de bespreking worden vernietigd. 

• Als je meedoet, geef je toestemming voor (gratis) publicatie gekoppeld aan publiciteit 
rondom de Martien Coppensprijs. 

• Inschrijfgeld voor niet-leden van de Fotobond € 10,- over te maken op rekening:  
NL51RABO 0163 812 640 t.n.v. Fotobond Afd. Noord Brabant-West te Bergen op Zoom 

• De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van het ingezonden 
werk. 

 
Vragen 

• mcprijs@live.nl 
  
Samenvatting Martien Coppensprijs 2016:  

• Tweejaarlijkse wedstrijd voor documentaire fotografie door vrije-tijdsfotografen 
• Thema 2016: ‘Zo doen we dat tegenwoordig’ ofwel hedendaagse rituelen. 
• Inleveren: samenhangende reeks van 5 documentaire forto’s over het thema 
• Uiterste inleverdatum: 15 mei 2016 
• Adres: Martien Coppensprijs, Hoeksehei 10, 5469 NJ, Erp 
• Inschrijfgeld voor niet-leden van de Fotobond € 10,-. 
• Openbare bespreking / prijsuitreiking: zaterdag 11 juni 2016 11.00 t/m 13.00 uur, Bavaria 

Brouwerij Café, Heuvel 5 in Lieshout. 
• Tentoonstelling van nominaties en winnaars reist door Nederland 
• Wedstrijd voorwaarden: www.brabantsdialectenfestival.nl of 
 Facebook link www.facebook.com/Martiencoppensprijs 



Fotokring Eemland wint nipt de DBC-trofee

Fotokring Eemland uit Amersfoort heeft voor de vierde achtereenvolgende keer de DBC-trofee 
gewonnen. Amersfoorters staken nipt de loef af van FC Iris die met twee punten minder op de 
tweede plaats eindigden. Onder grote belangstelling mocht voorzitter Rob Renshoff de nieuwe 
wisseltrofee in ontvangst nemen.

© Foto
Alfred van Rappard



De complete uitslag:

 1. FK Eemland  155 pt
 2. FC Iris   153 pt
 3. FC Nieuwegein  150 pt
 4. FC De Broederschap 146 pt
     FC Kromme Rijn  146 pt
 6. FWG De VerBEELDing 144 pt
     CFC Lek en licht  144 pt
     De VerBEELDing 811 144 pt
 9. AFC Flevo   142 pt
10.FC Argentum  138 pt
     FC Perspectief  138 pt
12.FC De Verbeelding 137 pt
     FC Zone V   137 pt
     FWG NIVON  137 pt
15.FC Foto Gein  136 pt
     FC ‘t Gooi   136 pt
17.FC De Essentie  133 pt
18.Foto Flash Vianen  123 pt 

Voorzitter André van Hooidonk bedankt de jury.
© Foto Alfred van Rappard

LET OP SVP.

DE AAV EN DE DAAROP VOLGENDE LEZING 
ZIJN OP

2 MAART!!

Iets te melden?
Mail het tijdig naar de redaktie. Wij 
zorgen voor plaatsing op de website 
en -indien tijdig aangeleverd- ook in de 
nieuwsbrief.
(redactie.afd07@fotobond.nl)

Regiovorming?
Het afdelingsbestuur is gestart met dit 
project. Meer informatie bij bestuurslid 
Marianne van den Hoek. 
(hoek25@gmail.com)

Suggesties?
Heeft u een suggestie? Laat het 
weten aan het afdelingsbestuur.
(secretaris.afd07@fotobond.nl)



Tegenover mij zit.......
[Frans Albers in gesprek met Tom Meerman]

In de wereld van de fotografie geen onbekende. Tom Meerman. Hij is o.a. jurylid geweest bij de 
Bondsfotowedstrijd 2015 en daar viel hij op door de wijze waarop hij foto’s van de inzenders van 
opmerkingen voorzag. Dat was overigens voor velen geen verrassing, want als vestigingsmanager 
van de fotovakschool in Apeldoorn is dit een activiteit die hij bijna dagelijks uitvoert. 

Ik heb bij hem thuis met hem afgesproken. Als plaatsgenoot fiets ik regelmatig door zijn straat, 
maar eenmaal binnen valt mij het sfeervolle huis op en de vele boeken die in de boekenkasten een 
plaats hebben gekregen. 

Het gesprek gaat al snel over de vele boeken die in zijn werkkamer staan en voorzichtig stel ik de 
vraag of hij ze allemaal gelezen heeft. Al snel blijkt dat Tom heel gestructureerd te werk gaat en 
precies weet welk boek hij moet pakken om zijn betoog te onderbouwen met foto’s. Foto’s van zijn 
beginperiode als fotograaf, met veel van zijn vrienden en vriendinnen als model. 

Op weg naar zijn huis vroeg ik me af of ik een fotograaf, docent, spreker, mentor of jurylid zou ont-
moeten. Maar het woord kunstenaar is het enige woord wat bij hem past. Vol passie over zijn werk 
in het verleden, maar ook over zijn huidige activiteiten, is zijn betrokkenheid te voelen.

Technische ontwikkelingen hebben zijn warme belangstelling en worden ook toegepast. Een klein 
voorbeeldje. Met een achternaam als Meerman is de stap naar meerminnen snel gemaakt. hij heeft 
analoog en in zwart/wit vele meerminnen (vrouwen dus) gefotografeerd. Heeft exposities gehou-
den, kranten hebben er aandacht aan besteed en ook de VPRO-tv heeft er een item van gemaakt. 
Nu heeft hij die foto’s gedigitaliseerd en de zwart/wit opnames omgebouwd naar kleurenopnames. 
Hij speelt constant met kleuren, scherpte en de uitsnede waardoor er steeds een ander beeld ont-
staat. 

Hij laat mij het boekje zien, dat hij maakte van zijn bezoek aan Venetië. Gebouwen zijn daar bijna 
niet recht te fotograferen omdat je vanuit een bootje in een gracht namelijk niet rustig kan zoeken 
naar het gewenste standpunt. Zijn fotobewerkingsprogramma heeft hem daarbij geholpen en dat 
resulteerde in een uniek document. Zo heeft hij ook de gebouwen in een wijk in Edinburgh –ge-
bouwd naar Griekse stijl – gefotografeerd, rechtgezet en vervolgens naar een pentekening getrans-
formeerd. Behalve de boekjes die gemaakt zijn als eigen vakantieherinnering staan er maar liefst 
meer dan 110 verschillende boeken op zijn naam. Welke fotograaf kent niet zijn boekje met de 1000 
woorden of zijn boekwerk over de beeldelementen!

Uit alles spreekt zijn grote betrokkenheid bij alles wat hij onderneemt. Tom denkt altijd in projecten 
en is alleen even met dat project bezig. Zijn een-na-laatste boek was een concept samen met zijn fo-
tovriendje Humphrey Watchman, om een fotoboek te maken over Culemborgers. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de stijl en de opbouw van het wereldwijd bejubelde boek The Americans van Robert 
Frank uit 1958. 

 Momenteel is Tom bezig met de productie van zijn boek over Amsterdam, gefotografeerd met zijn 
mobiel en gemaakt tijdens zijn fietstochten in en door de hoofdstad. Als je denkt dat er al veel boe-
ken over Amsterdam gemaakt zijn, kom je er snel achter dat het toch ook weer heel anders kan. Dat 
anders is het gevolg van creativiteit. Creativiteit kan voor de camera plaats vinden, in de camera of 
na de opname in het fotobewerkingsprogramma.



©Tom Meerman

Als jurylid is hij daarom altijd op zoek naar waarom een fotograaf vindt dat wij getuigen moeten zijn 
van die ene creatie die ter beoordeling aan hem en andere juryleden wordt voorgelegd. Dan komt 
eigenlijk gelijk de vraag wat is het verschil tussen een vakantiekiekje en een prijswinnaar  bij een 
fotowedstrijd…….. Daar gaat Tom Meerman een lezing over geven op woensdag 2 maart in Zeist. Zie 
voor nadere informatie de aankondiging elders.

PS
Kijk eens bij www.blurb.com  onder de naam Tom Meerman-Triton voor zijn boeken of op zijn web-
site www.tommeerman.nl

Frans Albers Culemborg Januari 2016 



In de spotlig
ht: 

De Verbeelding

FC de Verbeelding – Het fotocollectief van Hoevelaken e.o.

Jambers zou de 4 mannen van FC de Verbeelding aan u kunnen voorstellen op zijn kenmerkende wij-
ze: “Door de week zijn het keurig getrouwde mannen ….”

Wonen en werken in Hoevelaken en omgeving. Een wat slaperig dorpje midden in Nederland, tegen 
het randje van de Veluwe en onder de denkbeeldige rook van Amersfoort en Nijkerk.

Niet gelijk een omgeving die veel kunstenaars heeft geïnspireerd afgelopen eeuwen om deze op cre-
atieve wijze vast te leggen. Dat de mannen van FC de Verbeelding elkaar juist hier hebben leren ken-
nen, is een nog op te lossen mysterie.

Wil je de mannen in hokjes plaatsen; Canon en Nikon zijn exact 50/50 vertegenwoordigd, allen heb-
ben geen specifieke voorkeur voor een thema of stijl. Techniek is bij elk lid een hulpmiddel en geen 
doel op zich.

Lekker bezig zijn, kijken en doen, werken aan iets om er even later van te genieten, samen ontdekken 
en leren, maar bovenal samen een leuke tijd beleven; dat kenmerkt deze groep.

Het ritme waarin deze mannen actief zijn ligt hoog. Donderdag is de vaste clubavond. Ergens in Ne-
derland, in de studio of samen achter de Macs om de vaardigheden in Photoshop op het gemaakte 
werk toe te passen.

Tijd, status, geld; het lijkt dan even niet meer te bestaan. Serene stilte midden in een bos, liggend op 
de grond, zoekend naar het gewenste beeld. Alleen een klik, het opklappen van de spiegel, maakt dui-
delijk dat er actie is.Of toch ineens de boswachter die 1 van de leden vermanend toespreekt. Regels; 
ze zouden op donderdagen niet moeten gelden. Er worden plaatjes geschoten, geen konijnen.

Samen actief te zijn op een bepaalde plek of met een onderwerp of thema; de individuele vrijheid en 
aanpak staan garant voor een mooie diversiteit in het eindresultaat. Elke keer is het weer boeiend om 
de werkwijze bij de ander te kunnen zien. Juist wanneer de lat hoog ligt is het prachtig dat de leden 
elkaar inspireren en ondersteunen om het gewenste resultaat te behalen.

FC de Verbeelding; niet zomaar een fotocollectief.



©At Hijwegen Fotoclub De Verbeelding Hoevelaken

©Harry Kloosterhuis Fotoclub De Verbeelding Hoevelaken



©Hans de Waay Fotoclub De Verbeelding Hoevelaken

©Ronald de Vries
 Fotoclub De Verbeelding Hoevelaken



Exposities
Expositie Stan Kerlen

Stan Kerlen is een eigenzinnig, autonoom fotograaf. Hij werkt op zijn eigen manier, zoekend 
naar het onbereikbare. Hij worstelt met de materie; het kijken, kadreren, selecteren en uitein-
delijk vastleggen van de beelden zoals hij ze wil laten zien. Altijd bezig met het creatieve pro-
ces, het experiment; op zoek naar het beeld dat hem bevalt. Vooraf weet hij meestal niet hoe 
de uiteindelijke prent zal worden. Stan heeft een uitgebreide beeldbank met eigen foto’s van 
landschappen, portretten, tot structuren in stoffen en alles wat je er nog maar bij kunt be-
denken. Meestal startend met een basisfoto uit zijn beeldbank en die heel intuïtief met ande-
re foto’s wordt gecombineerd. Soms schildert hij er nog in, kleurt met krijt of maakt gebruik 
van de aquareltechniek. Vele fotografische, digitale en handmatige handelingen worden zo 
samengevoegd om te komen tot zijn fotoprenten.Het werk van Stan Kerlen is te bezichtigen 
van 3 februari 2016 t/m 27 februari 2016

De openingstijden van Fotogalerie Objektief zijn van woensdag t/m zaterdag van 12.30 tot 
17.00 uur.

Fotogalerie Objektief · Walstraat 33 · NLD-7511GE Enschede · www.fotogalerie-objektief.nl



Expositie “Avond en nachtfotografie”                

van Fotoclub ’t Gooi te Hilversum 

Fotoclub ’t Gooi exposeert tot en met 28 februari 2016 een 50 tal stemmingsvolle opnames met dit 
onderwerp.

De expositie zelf is te bezoeken in ”Woondienstencentrum Lopes Dias”, Lopes Diaslaan 213 te Hilver-
sum.

De openingstijden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00-22.00 uur.

Op zaterdag en zondag is het gebouw geopend bij nader aangekondigde evenementen.

Zie hiervoor de website: http://www.lopes-dias.nl/nieuws

©Tristian Koomen FC ‘t Gooi



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In	de	oude	Romeinse	mythologie	vernieuwde	Aurora,	de	godin	van	de	dageraad,	zich	elke	morgen		
en	kondigde	ze	de	terugkeer	van	de	zon	aan	terwijl	ze	door	de	hemelen	vloog.	(bron:	Wikipedia)	

	
	
Fotogroep AurorA in theater de Speeldoos in Baarn 
  
Foto-expositie ‘Stills’ van 11 januari t/m 21 februari 2016 

Fotogroep AurorA bestaat uit zes enthousiaste vrijetijdsfotografen, elk met een eigen 

fotografische signatuur. Ze delen niet alleen hun passie voor de fotografie maar ook hun 

vriendschap. Door in de fotografie gebruik te maken van verschillende invalshoeken 

verbeelden ze allen op hun eigen, originele manier de wereld om ons heen. Centraal daarbij 

staat de mens, gefotografeerd op alledaagse óf bijzondere momenten. Soms verhalend, 

soms documentair, soms geënsceneerd maar altijd met een zichtbare betrokkenheid van de 

fotograaf. De individuele kleuren- en zwart-wit foto’s van de AurorA fotogroep komen 

uiteindelijk samen in een boeiende expositie die het bekijken meer dan waard is. 

De AurorA leden zijn ook buiten het collectief actief in de fotografie. Zo geven zij lezingen,  

publiceren ze regelmatig in tijdschriften, boeken en magazines en doen ze regelmatig mee 

aan fotosalons in binnen- en buitenland. 

De leden van Fotogroep AurorA 
Marcel van Balken EFIAP/p, EPSA  
Rob Geers AFIAP  
Hans Grimm  
Hans van der Pol AFIAP  
Jean-Pierre Roché 
Chris Treffers EFIAP/b, EPSA 
 
AurorA site: www.aurorafoto.nl 
 
Expositie Theater De Speeldoos 
Centrum voor Kunst en Cultuur 
Rembrandtlaan 35, 3741 TA Baarn 
Van maandag 11 januari tot en met zondag 21 februari 2016.  
Open: gedurende de openstelling van het theater. 

©Chris Treffers





 

Fotogroep FotoGein 
 

Expositie met 

thema DRAMA 

In Theater Pantalone 

9 januari – 14 februari 2016 
 

www.fotogein.nlwww.fotogein.nlwww.fotogein.nlwww.fotogein.nl www.fotogein.nlwww.fotogein.nlwww.fotogein.nl

www.theaterpantalone.nlwww.theaterpantalone.nlwww.theaterpantalone.nlwww.theaterpantalone.nl www.theaterpantalone.nlwww.theaterpantalone.nlwww.theaterpantalone.nl

Linnaeusweg 5, 3401 MS IJsselstein 

 

 

 

 

Foto: Henk Post 

 





2 maart
Spreker Tom Meerman

Locatie:
Wijkcentrum “De Koppeling”
De Clomp 19-04
3704 KS Zeist.

Aanvang direct na afl oop
algemene ledenvergadering

Spreker Tom Meerman

Onderwerp: Verschil tussen zomaar een foto 
en één bij een wedstrijd hoogst gewaardeerde 
foto.
www.tommeerman.nl

2 maart
Alg.Ledenvergadering
Locatie:
Wijkcentrum “De Koppeling”
De Clomp 19-04
3704 KS Zeist.

Aanvang 20:00 uur

De vergadering wordt gehouden 
voorafgaande aan de lezing van
Tom Meerman

20 maart
BFW 2016
Locatie:
Van der Valk hotel Hilversum
De Witte Bergen
Rijksweg 2
3755 MV Eemnes

Aanvang 10:00 uur

Inleveren 1 t/m 20 februari

24 mei
Presentatie door de 
cursisten van:
Verdieping olv Diana Bokje
en
Masterclass olv Stan kerlen

Locatie:
Wijkcentrum “De Koppeling”
De Clomp 19-04
3704 KS Zeist.

Aanvang 20:00 uur

Inleveren 1 t/m 20 februari

21 april
5 met samenhang

Locatie:
Wijkcentrum “De Koppeling”
De Klomp 19-04
3704 KS Zeist.

Aanvang 20:00 uur

Inleveren 21 maart t/m 1 april



COLOFON

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, Hans 
van Hal en Ruud Mulder en wordt uitgebracht  
onder de verantwoordelijkheid van het be-
stuur van de afdeling Utrecht-’t Gooi.

BESTUURSLEDEN AFDELING UTRECHT-’T GOOI

André van Hooidonk  - voorzitter
voorzitter.afd07@fotobond.nl

Hans van Hal                - 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

Ruud Mulder                - algemeen bestuurslid
ruud.mulder@gmail.com

                    

Het laatste nieuws is altijd te vinden op de website.

fotobond.nl/afdeling/afdeling-07-utrecht-t-gooi/

Redaktiesluiting

Het volgende nummer van In de 
Kijker verschijnt medio mei 2016.

Artikelen, foto’s en/of andere voor 
de lezers interessante bijdragen 
dienen daarvoor 
UITERLIJK 15 april 2016 in het be-
zit zijn van de redactie.

Inzendingen uiterlijk per mail(fo-
to’s zoveel mogelijk per wetrans-
fer) naar
redactie.afd07@fotobond.nl

De redactie heeft het recht om 
ingezonden bijdragen te weigeren 
indien deze het belang van de 
lezers zou schaden.
Inzenden betekent NIET automa-
tische plaatsing, maar wordt wel 
zoveel mogelijk gewaarborgd.




