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Afdelingscompetitie   
2018 - 2019 

Series 
 
Juryleden: dames  Annemarieke van den Broek,  
Katharina Pöhlmann en de heer Peter Dellenbag. 
 
 
Totaal ingezonden  121 series  van 14 verenigingen. 
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Persoonlijk Tussenklassement 
 
905009 Marcel van Balken FK Uithoorn  1 121 

926094 Elizabeth Schelvis Fotokring Polderlicht 2 120 

926082 Patrick Put              Fotokring Polderlicht 3 114 

905114 Nathalie Kremers FK Uithoorn  4 113 

926058 Esther Vertelman Fotokring Polderlicht 5 111 

905065 Marian Verweij  FK Uithoorn  5 111
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Omschrijving discipline seizoen 2018-2019 Competitie Fotobond regio 

Kennemerland. Richtlijnen voor fotografen en juryleden  
 

Sportfotografie  

Het woord sportfotografie zegt eigenlijk alles al: foto’s maken in een sporto-

mgeving. Dit kan gaan om het vastleggen van een cruciaal moment in een 

wedstrijd, maar ook over de emoties van spelers of toeschouwers, waarbij bij 

die laatste wel de relatie met de sport duidelijk moet zijn.  
 

Activiteiten Fotobond Kennemerland 2018 – 2019 
11-02-19    Bespreking serie ronde 

04-03-19   Ambassadeursbijeenkomst, locatie volgt nog. 

11-03-19   Presentatie door Robert van Sluis met als onderwerp “reisfotografie”  

                  Inleveren discipline “sport” en/of themaronde “ruimte”.  

25-03-19   Bespreekavond voor iedereen door Matt de Groot. Het thema is      

    Onderweg. 

01-04-19   Bespreking discipline/themaronde: Sport / Ruimte 

15-04-19   Algemene Afdelingsvergadering 

 

De ambassadeursbijeenkomst  vindt plaats in De Wissel, Arnolduspark 3, 2132CR 

Hoofddorp.  

 

Alle overige bijeenkomsten worden gehouden in De Ringvaart, Floris v 

Adrichemlaan 98. 2035 VD Haarlem. De avonden beginnen om 20 uur en eindigen 

uiterlijk om 22.30 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.   

 

Rijksmuseum toont opkomst amateurfotografie in Nederland 
Mattie Boom, conservator fotografie van het Rijksmuseum onderzocht de afgelopen 

jaren honderden foto’s voor haar promotieonderzoek naar de opkomst van amateur-

fotografie in Nederland. Haar bevindingen zijn vanaf 15 februari te zien in de ten-

toonstelling 'Iedereen Fotografeert'. 

Ruim 130 foto’s, fotoalbums en camera’s brengen ons terug naar het einde van de 

negentiende eeuw. Door de uitvinding van kleine, handzame camera’s werd het 

voor het eerst mogelijk om zelf bijzondere momenten vast te leggen. Met de ten-

toonstelling Iedereen Fotografeert laat Boom zien dat amateurfotografie ingrijpende 

veranderingen teweegbracht in de beeldcultuur en geeft ze een antwoord op 

waarom amateurfoto’s de ‘missing link’ zijn in de geschiedenis van de fotografie. 

Iedereen fotografeert is van 15 februari t/m 10 juni 2019 in het Rijksmuseum te 

zien. 
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Iedereen fotografeert 

‘Iedereen fotografeert’, zo 

luidde in 1900 de slogan waar-

mee de Amsterdamse fotohan-

delaar Joan Guy de Coral aan-

moedigde om zelf te gaan fo-

tograferen en een handcamera 

te kopen. Aan het einde van de 

negen%ende eeuw waren het 

vooral welvarende jongeren 

met belangstelling voor nieu-

we gadgets die Nederland aan 

het fotograferen brachten. 

Vanuit hun gezamenlijke interesses als fietsen, rich+en zij verenigingen op, hiel-

den soireés en gingen zij op excursie. 

Het talent van Koningin Wilhelmina 

In het eerste deel van de tentoonstelling Iedereen fotografeert zijn fascinerende 

foto’s en fotoalbums van deze allereerste amateurfotografen te zien. De foto’s 

van deze pioniers vertonen veel gelijkenissen met de foto’s die we nu op onze 

mobiele telefoon hebben staan. Foto’s van in%eme momenten, van reizen en 

van het dagelijks leven om ons heen. Een van deze pioniers is de getalenteerde 

koningin Wilhelmina. In de tentoonstelling wordt een van haar fotoalbums ge-

toond, gevuld met landschapsfoto’s en zeegezichten en voorzien van persoonlij-

ke bijschri2en. Ook voor kunstenaars als G.H. Breitner, Willem Witsen en Theo 

van Doesburg werd de camera onderdeel van het dagelijks leven. In de tentoon-

stelling maken we kennis met hun directe omgeving en zien we hun inspira%e-

bronnen. 

Technische innova�es 

Het tweede deel van de tentoonstelling belicht de technische innova%es. De 

ontwikkeling van fotografie raakte in een stroomversnelling dankzij de uitvin-

ding van de kodakcamera en de reflexcamera, de voorloper van de spiegelreflex. 

In Iedereen Fotografeert is de eerste en het enige overgeleverde reflex voor het 

eerst te zien voor publiek. Mede door de uitvinding van deze handzame came-

ra’s steeg het aantal amateurfotografen explosief: in 1890 waren er 1.000 en 

rond 1900 al 15.000. Door de uitvinding en de experimenten van pioniers, zien 

we de ontwikkeling in de amateurfotografie, niet alleen werd de kwaliteit van 

foto’s beter, amateurfotografen groeiden met de innova%es mee. 

J.J.M. Guy de Coral, Groepsportret met zelfontspanner, 18 

September 1887. ANWB Historisch Archief, Den Haag.  


