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Van de voorzitter

Als ik dit schrijf, ben ik net terug van de opening van de expositie 
van Fotogroep Kromme Rijn. Zij vieren o.a. hiermee hun 45 jarig 
bestaan. Onder de vele enthousiaste fotografen kom ik een aantal 
bekende gezichten tegen. Piet Douma, tot voor kort één van onze 
afdelingsbestuurders, speelt hier een thuiswedstrijd. Jan Vogel-
zang, één van de stuwende krachten achter de BondsFotoWed-
strijd, bezoekt de expositie met zijn vrouw. Ook Marianne van den 
Hoek, onze kandidaat-afdelingsbestuurder, is aanwezig. Zij wilde 
het bezoek aan deze expositie combineren met het fotograferen in 
de prachtige bossen tussen Doorn en Leersum.
Wat ik echt interessant vind is dat de Fotogroep ter ere van dit lustrum een fotoboek uitgeeft met als titel “De 
fotograaf voor de lens”. Dit boek laat niet alleen de foto’s van de expositie zien, maar ook de betreffende foto-
graaf, gefotografeerd door zijn clubgenoten. Zo kom je steeds weer op nieuwe ideeën. De expositie loopt tot 12 
november en is te bezichtigen bij het Kunstgilde aan het Kerkplein 10 in Leersum.

Ik hoop velen van u te zien op dinsdag 3 november in gebouw De Koppeling in Zeist. Na de korte AfdelingsVer-
gadering om de 3 bestuursleden te benoemen, volgt een interessante lezing van Stan Kerlen.

André van Hooidonk 

©Marianne van den Hoek



VAN DE REDACTIE

De eerste editie van In de Kijker nieuwe stijl heeft een aantal reacties opgeleverd. Allereerst de 
complimenten voor de vernieuwingen, waarvoor dank. Maar er was ook kritiek. Terecht. De op-
merkingen gingen over de lay-out en de leesbaarheid. Wat de lay-out betreft zijn de meningen 
verdeeld. Als redactie hebben wij ons binnen het afdelingsbestuur hierover gebogen en voor-
alsnog houden wij het bij de huidige lay-out. De voorpagina willen wij anders maken. Het grote 
logo moet verdwijnen door een actuele foto van een van de leden. Het logo zelf blijft uiteraard 
op de voorpagina, maar in een ander formaat. En nu we het toch over foto’s hebben. Stuur fo-
tomateriaal in met een duidelijke vermelding wie de maker is i.v.m. copyright. Maar de foto’s 
moeten vrijgegeven worden voor publikatie in deze digitale nieuwsbrief.

De andere opmerkingen gingen over de leesbaarheid. De redactie is nog zoekende naar een 
goede kleurcombinatie tussen achtergrond en de daarop staande tekst. Ideeën zien wij graag 
tegemoet.

De redactie.

Met deze foto kwam Ton Valkenburg binnen bij een huiskamermentoraat met Jan Ros. Deze foto diende 
als basis voor een hele serie rondom muziekinstrumenten, zijn zoon -lid van de harmonievereniging      
Pieter Aafjes Culemborg- in situaties waarin dieren een onverwachte rol spelen. Allemaal gemaakt in zijn 
eigen huiskamer. Met die serie behaalde hij de derde plaats in de afdelingswedstrijd Vijf Met Samenhang 
2014. Eind oktober is hij toegetreden als lid tot Visie plus. Foto: ©Ton Valkenburg.



Tegenover mij zit.......
[Frans Albers in gesprek met Matt van der Donk]

Matt van der Donk is een BN’er in Culemborg. Regelmatig verschijnt er van hem een artikel in 
de pers en meestal luidt de kop: Rolstoeler Van der Donk maakt foto’s met de mond. Voldoende 
reden om eens kennis te gaan maken met de oprichter van de Culemborgse Fotoclub Lek en 
Licht.

Wie door de Oostersingel fietst ziet de grote zendmast naast zijn huis staan en dat is 
onmiskenbaar de plaats waar we moeten zijn. De grote hobby van de bewoner is namelijk 
zendamateur en via een vriend Cor Ernste uit Driebergen kwam hij al snel tot de conclusie dat ze 
nog een gezamenlijke hobby hadden, namelijk de fotografie. Matt nodigde die vriend uit voor een 
bezoek aan zijn huis in Culemborg en daar lag de basis voor een verdieping in alles wat te maken 
heeft met fotografie. 

Door een noodlottig ongeval op zijn 19e jaar heeft Matt zijn 5e nekwervel gebroken en raakte hij 
mindervalide. Na zijn MTS-opleiding is het hem gelukt een postorderbedrijf te starten vanuit zijn 
werkkamer en vele jaren later hebben vrienden een digitale fotocamera zo aangepast dat hij zelf 
kon fotograferen. Door te zuigen op een mondstuk zet hij het beeld op scherp en door te blazen 
wordt er afgedrukt. Een nieuwe wereld ging open. 

In 2007 plaatste hij in de plaatselijke krant een oproep om tot oprichting van een fotoclub te 
komen en er reageerden meteen een kleine 40 personen. Binnen de kortste keren was de club 
een feit en gingen de activiteiten van start. 

Clubleden weten de weg naar zijn huis inmiddels aardig te vinden. In zijn fotostudio staan 
lichtinstallaties, diverse achtergronden maar ook printers waarop leden werk kunnen laten 
afdrukken in elk formaat en op bijna elk materiaal. Enkele werkgroepen hebben in zijn studio hun 
bijeenkomsten en het uitwisselen van ideeën en werkwijzen komt vaak aan de orde. 

Zo is zijn hobby toch zijn werk geworden en hij is er de hele dag mee bezig. Contact maken 
met de personen die hij portretteert is het geheim achter zijn succes. Dat hij een mensen 
mens is wordt steeds duidelijker en blijkt ook uit zijn specialisme: Profiel-, Bedrijfs-,Portret-, en 
Familiefotografie.

Afgelopen voorjaar heeft Matt in de oude Culemborgse Gelderlandfabriek een fotosessie 
gehouden en daar zijn beide foto’s gemaakt.

Wie wil zien hoe de sessie tot stand is gekomen kan kijken op:

http://www.donkfoto.nl/blog/portretfotografie/promotiefilm-fotoshoot/



©Matt van der Donk

©Mohamad



In de spotlig
ht: 

Fotogroep Kromme Rijn

zie volgend blad

Wedstrijd 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 de 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 in-
zending niet in een passe-partout hoeft te zitten, maar ook andere presentatiemogelijkheden 
zijn toegestaan. De inzending mag niet groter zijn van 40 bij 50 cm en het materiaal moet ste-
vig zijn en mag niet dikker dan 5 mm zijn. Vraag bij twijfel naar de mogelijkheden.

Digitaal bestand

Nieuw is dat naast de inzending op ‘papier’ ook een bestand digitaal ingezonden dient te wor-
den. Op de bespreekavond zullen wij de inzending projecteren via een beamer.Noteer alvast 
dat de inzendingperiode is van 21 maart t/m 1 april 2016 en dat de bespreek / uitslagavond 
21 april 2016 is.

Heeft u nog vragen: stel ze gerust!

Frans Albers 0345-712022





Exposities
Expositie Fotoclub De Broederschap

Fotoclub De Broederschap bestaat al meer dan 40 jaar en telt ca. 40 leden die zich ieder op 
hun eigen manier en niveau bezighouden met amateurfotografie. Veel mensen maken mooie 
vakantiefoto’s, landschapsfoto’s, portretten van dierbaren of huisdieren. Amateur-fotografen 
proberen daar nét iets meer van te maken of een originele draai aan te geven. De fotoclub 
stimuleert inhoudelijke verdieping en vergroting van technische vaardigheden o.a. door uit-
wisseling met andere fotoclubs, clubtochten naar een interessante locatie, deelname aan 
fotowedstrijden, geven van een beginnerscursus, uitnodigen van sprekers, houden van werk-
bijeenkomsten en heel belangrijk: bespreken van elkaars werk.

Het resultaat hiervan blijft dan ook niet uit. Komende maanden laten de enthousiaste foto-
grafen hun vrije werk zien op twee locaties in Vleuten, die op steenworp afstand van elkaar 
liggen. De toegang is openbaar en gratis en er is koffie/thee verkrijgbaar. Alle reden dus om 
even binnen te lopen en te gaan kijken hoe anderen kijken.

Van 10 oktober tot 29 december a.s. worden mooie foto’s geëxposeerd in het Wijkservicecen-
trum, Dorpsplein 1, Vleuten (geopend van ma, wo en vr van 9.00 tot 17.00 uur; di en do van 
9.00 tot 20.00 uur). Achter de balie bevindt zich een mooie expositieruimte waar 40 foto’s te 
zien zijn.

In Buurtcentrum De Schakel, Schoolstraat 11 te Vleuten hangen 35 foto’s. Hier zijn de ope-
ningstijden: maandag- en vrijdagmiddag, dinsdag, woensdag en donderdag de hele dag.

         ©Ria van der Gun, mast    ©Pieter Bosch, schors





NOVEMBER
3
20:00 UUR. Extra algemene ledenvergade-
ring. Agendapunt: verkiezing nieuwe be-
stuursleden.
Aansluitend lezing Stan Kerlen (zie kader)

5
De Beste Club 2015
Start inzending 05 november 2015.
Sluiting inzending 19 november 2015.
Bespreking DBC 2015 donderdag 17 de-
cember 2015.
Locatie:
Wijkcentrum “De Koppeling”
De Clomp 19-04
3704 KS Zeist.
Aanvang 20:00 uur

15
Openbare bespreking Foto Individueel 
2015
Locatie:
Cultureel Centrum De Boodschap, Nassau-
laan 62-64, 5121 BC Rijen

VOORAANKONDIGINGEN 2016
BondsFotoWedstrijd
Inleveren foto’s: 1 t/m 20 februari
Bespreking:        20 maart

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

Spreker Stan Kerlen

Een andere creatieve manier voor 
het bedrijven van de fotografie. De 
fotografie gebruiken als uitgangs-
punt voor verdere creatieve be-
werkingen van de beelden. Foto’s 
gaan daardoor meer verbeelden 
dan afbeelden.
Voor meer informatie over Stan 
Kerlen zie: www.stankerlen.net.

VOOR DE AGENDA

SPREKER
3 maart 2016 Tom Meerman
(Onderwerp: Verschil tussen zomaar een 
foto en één bij een wedstrijd hoogst ge-
waardeerde foto).
www.tommeerman.nl

PRESENTATIE
24 mei 2016
Presentatie door de cursisten van: 
Verdieping olv Diana Bokje
en Masterclass olv Stan Kerlen

VOOR DE AGENDA



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
06-53949301

Hans van Hal                - secretaris   
secretaris.afd07@fotobond.nl
035-6111197

Frans Albers         - algemeen bestuurslid
frans@afslag13.nl
0345-712022

Marianne vd Hoek       - kand.alg.bestuurslid 
hoek25@gmail.com
06-45657278

Ruud Slot                      - kand. penningmeester 
ruudrslot@gmail.com
06-83333431

Ruud Mulder                - kand. alg.bestuurslid
ruud.mulder@gmail.com
06-53438340
                    

Het laatste nieuws is altijd te vinden op de website.

WWW.FOTOBOND.NL/AFDELINGEN/AFDELING-07-UTRECHT-T-GOOI/

Redaktiesluiting

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

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

Inzendingen uiterlijk per mail(fo-
to’s zoveel mogelijk per wetrans-
fer) naar
secretaris.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.


