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Van de voorzitter

Vol trots laat ik u onze vernieuwde nieuwsbrief zien. Er is hard ge-
werkt door het, eveneens vernieuwde, afdelingsbestuur om tot dit 
resultaat te komen. 

Op onze jaarlijkse ledenvergadering zijn twee van de vijf bestuurs-
leden opgestapt. Ad van Hulten, penningmeester en Piet Douma, 
bestuurslid wedstrijden. Mannen, die in de loop der jaren hun ziel 
en zaligheid in de Fotobond hadden gelegd. Gelukkig waren op 
diezelfde ledenvergadering twee mensen bereid, om het stokje 
over te nemen. 
Ruud Mulder, voorzitter van club Eemland en lid van de taakgroep Bestuurlijke Ondersteuning, en Marianne van 
den Hoek, voorzitter van FK Flits uit Woudenberg. Recentelijk is daar Ruud Slot bijgekomen. Hij is kandidaat-pen-
ningmeester. Drie van de zes bestuurders zijn nu kandidaten voor het bestuur van de afdeling. Voor ons een 
reden om een speciale (korte) ledenvergadering bijeen te roepen. De officiële uitnodiging hiervoor kunt u spoe-
dig verwachten.

Door deze verdubbeling van het aantal bestuursleden, zijn wij (eindelijk) in staat om ons beleidsplan te gaan 
uitvoeren. Marianne maakt hiervoor een aankondiging. Één van de regio’s zal als pilot gaan fungeren. Een mooie 
gelegenheid om kennis te maken met het bestuur. Wij kijken uit naar de 1e contactmomenten. Wat leeft er on-
der de leden, hoe wordt gedacht over de Fotobond en de Afdeling. U kunt er van uitgaan, dat het bestuur goed 
luistert en uw input wordt meegenomen naar onze bestuursvergaderingen, naar taakgroepen en eventueel het 
Dagelijks Bestuur van de Fotobond. 

U kunt uw ideeën ook op andere manieren kwijt. Een mooie mogelijkheid hiervoor is de Facebook-groep “Leden 
voor Leden”. U kunt zich hiervoor inschrijven op de website van de Fotobond: www.fotobond.nl  Schroom niet 
om leuke of interessante discussies te starten. In september zal de website worden vervangen door een nieuwe, 
gerestylde site, waarop de nieuwe huisstijl te zien zal zijn. De toegankelijkheid van deze website is aanzienlijk 
beter dan bij de oude. Ook de afdelingen zullen hun plekje binnen deze website krijgen.

Als wij vooruit kijken, dan zien wij de start van -De Beste Club-fotowedstrijd-. Wij nodigen alle clubs in de afde-
ling uit, om aan deze wedstrijd deel te nemen. Het is een hele uitdaging om club Eemland van de troon te sto-
ten. Al drie jaar is deze club de winnaar van de DBC-trofee. Als een club daar hulp bij wil hebben, dan kan dat via 
een clubmentoraat. In de afdeling heeft Frans Albers drie mentoraten geregeld, die een vrijwel volle inschrijving 
hebben: De Verdieping, die door Diane Bokje wordt gegeven. In overleg met haar is besloten om als thema –do-
cumentaire fotografie- te hanteren. Bondsmentor Stan Kerlen geeft dit jaar -De Masterclass- en Harry Sikkenk 
zal starten met het mentoraat –Foto’s bespreken-.

Veel om naar uit te kijken, maar begin eerst maar met het bewonderen van deze nieuwsbrief. Uw goedbedoelde 
input is van harte welkom.

André van Hooidonk 
voorzitter



Graag wil ik nog eens onder uw aandacht 
brengen de mentoraten die de afdeling 
Utrecht -’t Gooi dit seizoen organiseert. 
Deelname is niet meer mogelijk maar 
brengt u misschien op een idee voor 
het volgend seizoen in september 2016. 
Door deelnemers aan de bijeenkomsten 
in voorgaande jaren is in een evaluatie 
duidelijk aangegeven dat er behoefte 
bestaat aan de wens voor een training in 
het kijken en bespreken van foto’s. Naast 
de serie De Verdieping wordt voor het 
tweede jaar met groot succes de cursus 
“Masterclass” gehouden. Een totaal nieuwe 
opzet die ongetwijfeld landelijke navolging 
zal vinden. 

 – Fotobespreken:
Het boek “Over foto’s gesproken” geschreven 
door Hans Bronger en Simon Ophof biedt een 
leidraad voor het bespreken van foto’s aan de 
hand van de vier pijlers: beschrijven, analyseren, 
interpreteren en waarderen. Ook komen er 
verschillende werkvormen aan de orde. Op 
basis hiervan is  een cursus ontwikkeld. En 
Harry Sikkenk is als bondsmentor opgeleid om 
deze cursus te geven. De cursus bestaat uit 
vijf avonden waarin het bespreekmodel wordt 
toegelicht en in praktijk gebracht. 
Een aanrader voor iedereen die wil leren kijken 
naar foto’s.

(vervolg op volgende pagina)

WEDSTRIJDEN MENTORATEN

De fotowedstrijd die is uitgeschreven voor 
het najaar van 2015 is De Beste Club-
wedstrijd waarin gestreden wordt om de 
DBC-trofee. Fotoclub Eemland heeft deze 
nu driemaal gewonnen en daardoor de-
finitief eigenaar geworden van de trofee. 
Voor de andere clubs moet dit een spor-
tieve reden zijn om met inzendingen te ko-
men die de voorgaande jaren zullen over-
treffen, zo hoop ik tenminste.

Nieuw is dit jaar dat de foto’s niet perse in 
passe-partout aangeleverd moeten wor-
den. Elk stevig andere materiaal mag ge-
bruikt worden, mits de buitenkanten niet 
de afmeting van 40 bij 50 te boven gaat. 
De dikte is ten hoogste 5 mm. Voor de 
clubs en de fotografen geeft dit een grote-
re spelruimte in hun creativiteit. 

Anders dan andere jaren vragen wij – naast 
de hierboven beschreven methode- ook 
om de fotobestanden digitaal aan ons toe 
te zenden. Wij willen een proef doen om 
tijdens de uitslagbespreking op donder-
dag 17 december a.s. naast de presentatie 
op de bok ook op een projectiescherm de 
foto te laten zien. In zalen is gebleken dat 
de foto’s en details slecht zichtbaar zijn.

Sommige aanwezigen hadden zelfs een 
verrekijker meegenomen! Door de foto’s 
ook op een scherm te projecteren hopen 
wij een antwoord te hebben gevonden op 
de gemaakte opmerkingen over het slech-
te zicht.

Als er vragen zijn over   de gewijzigde mo-
gelijkheden hoor ik ze graag.

Ik ben reuze benieuwd naar de inzendin-
gen en de andere presentatievormen.

Frans Albers

Foto’s: Christel Ros, Frans Albers, Martin vd Donk en
Joyce Elshout (allen FC Lek en Licht-Culemborg



Foto: Esther Smit en is onderdeel van haar serie  “Nederlandse 
dijken”.

Expositie Mentoraatsgroep Fotokring Eemland in Icoon 
Amersfoort

Tot zondag 27 september exposeren 9 fotografen van          
Fotokring Eemland hun werk in Icoon Amersfoort, Leeghwa-
ter 1-3..Zij laten hier hun resultaten zien van hun deelname 
aan een “mentoraat”, georganiseerd door de Fotobond.

De openingstijden van Icoon zijn: maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 21.00 u, vrijdag van 9.00 tot 16.00 u en zondag 
van 9.30 tot 12.30 u

(vervolg van vorige pagina)

– “De Verdieping”: 
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor 
de amateurfotograaf, die zijn eigen 
vereniging onvoldoende als klankbord 
kan gebruiken.
Cursusleider Diana Bokje heeft het 
inzicht om uw fotografisch vermogen te 
herkennen en te versterken.
Dit is geen technische cursus. U leert niet 
welk diafragma gebruikt moet worden, 
evenmin iets over printtechnieken, maar 
u krijgt wel fotografisch inzicht om een 
foto interessant te maken. Dit jaar zal de 
nadruk liggen op het thema: documentaire 
fotografie. 
Één groep is het afgelopen jaar aan het 
werk gegaan. En die groep heeft gezwoegd, 
geëxperimenteerd, gemopperd, is vroeg 
opgestaan en heeft bijzondere locaties 
bezocht. Het resultaat: schitterend, 
uiteindelijk de kracht vinden en energie 
hebben om steeds opnieuw verder te 
gaan. Het eindresultaat is om trots op te 
zijn. Het gevolg van anders leren kijken, te 
zien waar grenzen liggen, een zoektocht 
naar de eigen kracht en interesse. En tot 
slot een fotoboek met 5 van de beste 
foto’s van alle deelnemers. 

 – Mentoraat: seriematig werken in 
de “Masterclass”: Van afbeelding naar 
verbeelding. Uit een evaluatie van de 
cursus de Verdieping en gestelde vragen  
tijdens gesprekken is duidelijk als wens 
van de deelnemers de behoefte aan een 
masterclass gebleken. Dit najaar bieden wij 
wederom voor de gevorderde fotografen 
de unieke gelegenheid om hieraan deel te 
nemen. Cursusleider is Stan Kerlen .

Thematisch werken
Het thema wordt individueel bepaald. 
Een groep van 10 tot 12 deelnemers zal 
geselecteerd worden uit gevorderde, 
ervaren leden, die eerder deelgenomen 
hebben aan mentoraten of aan de cursus 
“De Verdieping”.

Namens de Fotobond Afdeling Utrecht-‘t 
Gooi
Frans Albers
info: frans@afslag13.nl 

EXPOSITIES



OKTOBER
6
Start inzenden Foto Individueel 2015
Sluiting inzending: 21 oktober 2015
Openbare bespreking: 15 november 2015 
(Cultureel Centrum De Boodschap, Nas-
saulaan 62-64, 5121 BC RIJEN)

15 SLUITINGSDATUM
Foto Online 2015-3de
Uitslag 1 november 2015.

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

5
DBC 2015
Start inzending 05 november 2015.
Sluiting inzending 19 november 2015.
Bespreking DBC 2015 donderdag 17 de-
cember 2015.
Locatie:
Wijkcentrum “De Koppeling”
De Klomp 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
BFW
Inleveren foto’s 1 t/m 20 februari
Jurering              5 maart
Bespreking       20 maart

SPREKERS
3 november 2015
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.
Locatie:
Wijkcentrum “De Koppeling”
De Klomp 19-04
3704 KS Zeist.

VOOR DE AGENDA

SPREKER
3 maart Spreker nog niet bekend

PRESENTATIE
Cursisten Verdieping/ Masterclass
24 mei

VOOR DE AGENDA 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 verschijnt onder 
de verantwoordelijkheid van het bestuur 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/NIEUWS/UTRECHT-T-GOOI/

Redaktiesluiting

Het volgende nummer van In de 
Kijker verschijnt medio november 
2015.

Artikelen, foto’s en/of andere voor 
de lezers interessante bijdragen 
dienen daarvoor 
UITERLIJK 15 OKTOBER 2015 
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.


