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Van de interim-voorzitter

De langste dag geeft maximaal licht om foto’s te maken. Mooie foto’s of niet, je maakt ze

zelf en hebt keuzes gemaakt. In deze tijd zijn er weer festivals, en andere evenementen 

waarbij heel veel foto’s gemaakt worden en worden ook keuzes gemaakt. Registreren we

dan wat we zien of komen er ook uitdagingen in het resultaat voor? 

De meeste clubs zullen binnenkort hun laatste avond hebben voor de vakantieperiode en 

ik wens iedereen alvast heel veel vakantie- en fotoplezier. 

Toch willen wij als afdeling alvast vooruit kijken en hiervoor ook aandacht verderop In De

Kijker voor het mentoraat en de cursussen die we in het najaar gaan organiseren. De 

eerste inschrijvingen zijn al binnen. 

Zelf zal ik tot aan de AAV van 2020 de taken  van voorzitter blijven uitvoeren, terwijl we in het bestuur werken aan een

maximale bezetting. Terugkijkend op de eerste helft van het jaar, waarbij ik ook betrokken was bij de  organisatie van 

het fotofestival van mijn eigen fotoclub, besef je soms hoe snel zaken voorbijgaan waar je nog aandacht aan had 

kunnen geven. Tijdens het festival viel onder andere de vluchtigheid van de belangstelling op. Tijdens hoogtepunten is 

het druk, daarna loopt men weer snel door.

Ik wil graag iedereen voor het najaar meegeven om ook eens aandacht te besteden aan initiatieven van andere clubs, 

bijzondere bijeenkomsten, maar ook aan wedstrijden. Ga er niet zomaar te vluchtig aan voorbij, probeer het eens uit. 

We zouden graag in 2020 nog meer deelname van clubs aan de wedstrijden zien. 

Daag jezelf uit om dezelfde aandacht die je geeft aan het maken van foto’s, ook om te zetten in aandacht voor 

resultaten van anderen, maar vooral om je eigen resultaten te delen met anderen.

Nogmaals mooie vakantieperiode en veel fotoplezier.

Ruud Slot, 

Voorzitter ai Fotobond Afdeling Utrecht ‘t Gooi
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Agenda
20 juli 
deadline aanmelding voor cursussen en/of 
masterclass

11 t/m 15 november
Inleveren De Beste Club bij de 
aangegeven afdelingsbestuursleden

10 december
Bespreekavond De Beste Club

De avonden vinden plaats in
De Koppeling
De Clomp 19-04
3704 KS Zeist
Aanvang 20 uur
tenzij anders aangegeven

Bestuursmededelingen

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling Utrecht-'t Gooi 

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
Richard van Driel, algemeen bestuurslid ad interim (nog geen zakelijk adres)

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

Bestuur

Onze voorzitter ad interim heeft - mede op verzoek van de andere bestuursleden - laten weten dat hij voorzitter a.i. wil
blijven tot de AAV van 2020. Dit geeft ons als bestuur ruimte om gesprekken te voeren met kandidaat-bestuursleden en
anderen die aangeboden hebben om taken op zich te nemen, én geeft ons tijd om na te denken over de nieuwe 
verdeling van onze taken. 

In aansluiting daarop kunnen we zeggen dat we onze gesprekken al wat hebben opgeleverd. We zijn blij met een 
nieuw algemeen bestuurslid, Richard van Driel. Richard is lid van Camera Obscura uit Veenendaal en wil vanuit de 
Valleiregio ons bestuur komen versterken. We hebben met hem afgesproken dat hij na de zomer mee gaat doen en dat
we in de loop van de tijd samen gaan bekijken welke taken hij op zich zal nemen. Na de zomer zal hij zich ook 
voorstellen in de najaarseditie van In de Kijker. Richard welkom! 

Dan voeren wij momenteel nog gesprekken met anderen die zich gemeld hebben voor taken in en om het bestuur. We 
bekijken samen of ze in het bestuur zitting gaan nemen, dan wel buiten het bestuur structureel of ad hoc bepaalde 
taken voor hun rekening zullen gaan nemen, zoals sommigen als voorkeur hebben. Zodra we daar verder mee zijn, 
horen jullie van ons. 

mailto:voorzitter.afd07@fotobond.nl
mailto:redactie.afd07@fotobond.nl
mailto:wedstrijden.afd07@fotobond.nl
mailto:penningmeester.afd07@fotobond.nl
mailto:secretaris.afd07@fotobond.nl
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Redactie In de Kijker
Inmiddels is Lidy Nieuwendijk aan de slag gegaan als redacteur van In de Kijker. 
Welkom Lidy. Deze In de Kijker is de eerste van haar hand. We zijn blij dat zij 
wilde ingaan op ons verzoek om deze taak op zich te nemen en we hopen dat ze
dat voor een poosje wil doen. Lidy stelt zichzelf verderop in deze In de Kijker kort
aan u voor. 
Voorlopig zal de secretaris de Redactie nog blijven ondersteunen, maar we 
hopen dat we na de zomer de Redactie kunnen aanvullen met een andere 
tweede redacteur, zodat het bestuur weer meer tijd krijgt voor de bij de 
betreffende functie behorende taken. 

Jubilea en onderscheidingen
Op de ALV van de fotobond op 6 april jl werd het lidmaatschap van Verdienste 
toegekend aan Jan Vogelzang, lid van FC 't Gooi. Jan kent een lange 
geschiedenis van bestuursfuncties in zijn club en daarbij was hij ook jarenlang 
een actief bestuurslid van de Afdeling Utrecht-'t Gooi. Jan, nogmaals van harte 
gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding. Namens de Afdeling 
bezorgden wij Jan een bos bloemen. 
De vorige keer kondigden we al honorair fotografen aan in onze regio en nu 
noemen we de namen, namelijk Carla Vermeend van FC Iris, Julien v.d. Hoef van 
FC Eemland en Marcel van Balken van FG AurorA. De bijbehorende versierselen 
werden aan hen binnen de respectievelijke clubs uitgereikt.

FG Fotogein bestaat dit jaar 40 jaar en zij vierden dat op 25 mei jl met een 
Fotofestival. Het Afdelingsbestuur gaf acte de présence. Wij hopen dat jullie daar

bij Fotogein nog een mooie en lange tijd voor de boeg hebben als actieve 
fotogroep. Gefeliciteerd!
Dit jubileum was bij FG Fotogein aanleiding de ledenlijsten eens na te kijken op 
jubilarissen en dat leidde er toe dat op de ALV door de voorzitter ad interim van 
de Afdeling de bijbehorende insignes en oorkondes werden uitgereikt aan Duca 
Pavlovic, 40 jaar lid (vanaf het begin dus), Ad Witte (> 25 jaar lid), John 
Roeleven (> 25 jaar lid) en Lia Hoogveld (> 25 jaar lid). Van harte gefeliciteerd 
met jullie jubilea en nog veel plezier in club en fotografie gewenst. 
NB: Weet je ook een jubilaris, club of persoon, meld dat dan svp bij het 
Afdelingsbestuur secretaris.afd07@fotobond.nl, zie ook de reglementen "Jubilea" 
en "Onderscheidingen". 
 
Opleidingen najaar 2019
Het Afdelingsbestuur organiseert in het najaar van 2019 een masterclass  en twee
cursussen:

- Masterclass Sociaal Documentaire Fotografie door Jan Ros
Deze masterclass (een toegespitst mentoraat) is bedoeld voor de gevorderde 
amateurfotograaf. In de Sociaal Documentaire fotografie gaat  het om 
maatschappelijke verhalen, over dat wat jou boeit of wat je aan de orde wilt 
stellen. De bedoeling is om in 5 avonden toe te werken naar een serie foto´s, die 
getoond zullen worden op de 6e avond en in een boekje. 

- Twee cursussen
Cursussen zijn geen mentoraten. Ze gaan over technische fotografische 
vaardigheden, of vaardigheden in het spreken en beoordelen van foto´s.

Cursus Flitstechnieken door Johan Huizing
In deze cursus gaat het erom het gebruik van de flitser met name in daglicht en 
buitensituaties onder de knie te krijgen. Theorie wordt afgewisseld met ter plekke 
oefeningen met de flitser, terwijl de concrete huiswerkopdrachten in de 5 
bijeenkomsten worden besproken.     

mailto:secretaris.afd07@fotobond.nl
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Cursus Jureren binnen clubs door Harry Sikkenk 
In de cursus Jureren binnen clubs wordt gewerkt aan het leren van vaardigheden 
voor het jureren van clubwedstrijden en het maken van selecties voor 
clubtentoonstellingen. De theorie wordt aangeboden aan de hand van praktische
opdrachten en tussen de 5 bijeenkomsten krijgen de deelnemers 
huiswerkopdrachten. 

Voor meer informatie over deze opleidingen, zie verderop in deze In de Kijker of 
lees de informatie die je hebt gekregen via je clubsecretariaat. Persoonlijke leden 
ontvingen de info rechtstreeks. 

Ben je geïnteresseerd, meld je dan voor de betreffende cursus/masterclass met 
de gevraagde gegevens. Let op: wie het eerst betaalt, het eerst maalt op 
voorwaarde dat aan de andere eisen is voldaan. Deadline van aanmelding is 20
juli 2019. 

De wedstrijden van de Afdeling in 2019
- De Afdelingswedstrijd 5 met Samenhang kende dit jaar een grote deelname, 91
deelnemers tegen vorig jaar 66. Dat betekent dat de wedstrijd leeft, als 
eigenstandige wedstrijd met een trofee voor de winnaar, maar ook als selectie 
voor de Salon Foto Nationaal. Er werden 20 fotografen aangemeld voor deze 
Salon. Voor het verslag zie verderop in deze In de Kijker.  
 Het Afdelingsbestuur organiseert in 2019 nog de volgende wedstrijd:
- De Beste Club. Deze wedstrijd  om de Dick van Groningen Trofee wordt in het 
najaar van 2019 gehouden. 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 dinsdag 10 december 2019 om 20.00u in de 
Koppeling in Zeist.

Fotobestanden van wedstrijden ter lering ...
Een nieuwtje. De Fotobond stelt fotobestanden beschikbaar van bijvoorbeeld de 
BondsFotoWedstrijd 2019 e.d. De clubs kunnen deze bestanden opvragen voor 
vertoning binnen de club, ter lering, als voorbeeld/inspiratie voor hun leden etc. 
Het opvragen van de bestanden loopt via de afdelingssecretaris die ze 
vervolgens opvraagt bij het bondsbureau, aan de clubs doorgeeft en 
verantwoordelijk is voor het retour aan het bondsbureau.

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/privacyverklaring-fotobond/ en de pagina 
van Afdeling Utrecht-'t Gooi op die website.

https://fotobond.nl/over-fotobond/privacyverklaring-fotobond/
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Uitslag en bespreking Serie van 5 met Samenhang 2019
Rien van Dam-Baggen, secretaris

Op dinsdagavond 16 april vond in Zeist de bespreking plaats van de 91 (!) series
(vorig jaar 66) die waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd Serie van 5 
met Samenhang. De juryleden Jan Ros en Hans van Weelden hadden de series 
op een middag begin april gejureerd aan de hand van de afgedrukte versies 
zoals ze waren ingeleverd door de deelnemers.  Op de bespreekavonden van 
de Afdelingswedstrijden worden de foto's digitaal op groot scherm getoond, als 
serie en één voor één.  

Na een korte inleiding door Ruud Slot, voorzitter van de Afdeling, bespraken Jan 
en Hans, elkaar afwisselend per serie - helaas zonder microfoon, met excuses - 
alle series met voor elke serie evenveel aandacht. Jan vertelde in de inleiding dat 
ze bij de beoordeling gelet hebben op verbeeldingskracht (de visie van de 

maker), scheppingskracht (technische aspecten zoals scherptediepte, passe-
partout en afdruk) en zeggingskracht (raakt de foto). Ze hebben erop gelet dat er
in hun beoordelingen  geen genrevoorkeuren doorklonken. En: zo'n beoordeling 
is niet objectief, "want die gaat via het hart", aldus Jan. De jury besteedde veel 
aandacht aan hoe de foto's al dan niet bijdroegen aan de serie en het verhaal 
van de fotograaf. Hoe maakt een foto de serie sterker of juist minder sterk:  
"dezelfde" foto's in een serie, de opbouw van de serie, de volgorde van de foto's,
de uitvoering van de foto, alles kwam voorbij. Beide juryleden gaven regelmatig 
tips aan de fotograaf. De jury was kritisch maar altijd respectvol en na afloop 
was mij wel duidelijk welke zij de topseries vonden en waarom.  Het was een 
positieve en enthousiaste bespreking van de series door twee ervaren juryleden. 
Eén ding nog:  deze jury hield niet van "over the top"!
Niet alle ingeleverde series werden getoond en besproken. Zoals al jaren te 
doen gebruikelijk in onze Afdeling wordt een serie alleen besproken als de 
inzender aanwezig is. 

Na de laatste serie nam Ruud Slot, voorzitter van de Afdeling, het woord voor de 
prijsuitreiking. Te beginnen met de 3e plaatsen werden de fotografen naar voren 
geroepen waarna Ruud hen feliciteerde en het certificaat overhandigde. 
De Afdelingsvoorzitter reikte de Henk Ros (wissel)trofee uit aan Luc Schaap, de 
winnaar van deze editie van Vijf met Samenhang, onder applaus van de 
aanwezigen. Zijn winnende serie was gefotografeerd in de metro: mensen in 
contact met elkaar óf juist niet, een tijdsbeeld, volgens de jury (zie de foto's).  

 De winnaars van dit jaar zijn:
1e: Luc Schaap, CFC Lek en Licht, 17,5 punten
2e: Chris Treffers, FG AurorA, 17  punten én 
3e: vijf fotografen in alfabetische volgorde:
- Bert vd Broek, FC Eemland, 16 punten

- Fred Elfrink, FC De VerBEELDing 811, 16 punten 
- Pauli Gerritsen, FC Eemland, 16 punten



IN DE KIJKER ZOMER 2019 PAGINA 7

- Yvonne Schaap-van Gils, CFC Lek en Licht, 16 punten en 
- Jan Vernooij, FK Heuvelrug, 16 punten 
Serie van 5 met Samenhang wordt mede georganiseerd als selectiewedstrijd 
voor de Salon Foto Nationaal. Omdat wij een grote Afdeling zijn mogen wij - 
maar dat hoeft niet - dit jaar maximaal 22 fotografen voordragen voor deelname
aan de selectie voor Salon Foto Nationaal, en dit is exclusief de BM'ers en 
FIAP'ers, die sowieso mogen inzenden. 

Op basis van de uitslagen is besloten de inzendingen te beperken tot de plaatsen
1 tot en met 6 van deze wedstrijd (20 fotografen). Voor alle uitslagen per serie en
de  lijst van series die door de Afdeling, mede op voordracht van de jury, worden
voorgedragen voor Foto Nationaal kijk op de pagina van onze afdeling op de 
site van de Fotobond.
We hopen dat alle genomineerden ook daadwerkelijk een serie insturen naar de 
selectie voor Foto Nationaal.

https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-07-utrecht-t-gooi/
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Pinhole fotografie 
Een bijdrage van Danny Kalkhoven

Als pinhole fotograaf vertel ik op lezingen vaak dat je met zo'n beperkte techniek
als de camera obscura (zonder lens, zonder zoeker, zonder scherpstelling) toch
van alles kunt doen, net zoals met "gewone" fotografie.
De enige beperking is die van je eigen verbeelding, vertel ik er dan bij.
Maar  sportfotografie?  Nee  dat  lukt  niet  met  sluitertijden  van  vele  seconden,
minuten of zelfs uren.
En  een  reportage?  Nee  daar  heb  je  toch  andere  instrumenten  voor  nodig,
bijvoorbeeld een Leica-achtige camera, lekker snel en onopvallend uit de hand
schieten. Daar is pinhole niet geschikt voor.

Pinhole fotografie levert prachtige beelden op (vind ik zelf, en velen met mij) ,
maar het wordt toch wel altijd gezien als een tool voor autonome fotografie, in
series of losse beelden. 

Zo dacht ik er ook altijd over, maar een poos geleden gebeurde er iets dat mijn
idee deed kantelen.

We waren op vakantie in Normandië, en ik had een 6X6 pinhole camera bij me
op een dagtrip langs de stranden en andere herdenkingspunten van D-day. 
Zo'n  camera  heeft  twaalf  opnamen  per  rolletje  beschikbaar,  dus  je  kunt  niet
ongelimiteerd snel-snel foto's schieten. Bovendien zijn ook overdag in gefilterd
zonlicht de sluitertijden al gauw een seconde of twee, dus het is altijd werken op
statief. Dat heeft wel een groot voordeel: thuis gekomen hoef je niet te scrollen en
selecteren door honderden (of zelfs duizenden) beelden. Enkele tientallen foto's,
dat is al heel wat.
Op onze trip langs de verschillende herdenkingsplekken maakte ik foto's, telkens
twee of drie. Ik had slechts één rolletje bij me...

Toen we bij Omaha Beach aankwamen (Saint-Laurent-sur-mer) begon daar net
een soort van ceremonie, waarbij een groep schoolkinderen de vlaggen hesen
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van de geallieerde landen, na een toespraak van de burgemeester in grappig
Frans-Engels. Dat was een actie die zelfs met pinhole vastgelegd kon worden.
Toen ik thuis de ontwikkelde negatieven bekeek en inscande, zag ik dat er een
reportage was ontstaan.
En op een of andere manier paste de pinhole techniek heel goed bij  de wat
vreemde sfeer die er hangt rond die plekken, waar de herinnering aan D-day
zich vermengt met hedendaags strandvertier op een zonnige zomerdag.
Sindsdien weet ik: ook met pinhole kun je een “journalistieke”  reportage maken.
Niet  met actiefoto’s,  maar met de bedachtzame aanpak die pinhole met zich
meebrengt.  Slow  photography  in  optima  forma!  Een  reportage  over  de
herdenkingsplaatsen  van  D-day,  maar  dan  op  de  pinhole  manier:  rustig,
contemplatief, en soms met wat bewogen schimmige mensen.

Danny Kalkhoven heeft een website gewijd aan pinhole fotografie: 
www.lensloos.nl.

http://www.lensloos.nl/
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Landijsbanen in de Betuwe
Een bijdrage van Ward Habets

Al enkele jaren probeer ik het Betuwse landschap met zijn kenmerkende 
eigenschappen in beeld te brengen. Daarvoor heb ik heel wat uren rondgefietst, 
zonder een voor mij acceptabel resultaat te bereiken: de clichés liggen voor het 
oprapen. Van bloeiende boomgaarden tot  kronkelende dijken, van dartelende 
lammeren tot romantische dorpspleinen. Maar ik had nooit het gevoel dat ik 
daarmee de essentie van het Betuwse landschap te pakken kreeg. 

Het zal in 2012 geweest zijn dat er langs de A-15 een bord verscheen met de 
mededeling: “Hier komt onze nieuwe ijsbaan.” Vrijwel meteen bedacht ik dat 
daar mogelijk een betere ingang lag om mijn doel te bereiken: de eigen aard van
de Betuwe verbeelden door middel van ijsbanen als kenmerkende 
landschapselementen.

Op dit moment denk ik alle nog actieve ijsbanen in de Betuwe ten westen van de 
A-50 te hebben gevonden en gefotografeerd. 
Rondtrekkend en fotograferend, zoekend op Facebook en Google Maps naar 
mijn onderwerp, ben ik tot de conclusie gekomen dat het vastleggen van de 
ijsbanen  een eerste stap kan zijn in een groter project.

Achter elke ijsbaan die ik heb gevonden en gefotografeerd, zit een actieve 
vereniging. Verenigingen die een belangrijk onderdeel vormen van de sociale 
structuur in de dorpen en stadjes. Ook dat wil ik graag verbeelden.  Ik vrees 
namelijk dat zowel de ijsbanen als de verenigingen hun functie gaan verliezen als
gevolg van klimaatverandering. Hoe gaan de ijsclubs hiermee om? Gaan zij zich
aanpassen door andere activiteiten te organiseren of houden ze op te bestaan? 
En wat betekent dat voor het sociale en culturele weefsel in deze streek?

Zullen de banen in onbruik geraken en daardoor verdwijnen of overgenomen 
worden door de natuur? 

In 2010 publiceerde Joke Honders het boek Winters in de (Neder)-Betuwe (ISBN
90-78695-08-0), waarin de schaatscultuur, die vanaf eind 1800 opbloeide, 
uitgebreid en gedetailleerd wordt beschreven. Veel van wat zij heeft 
gedocumenteerd is verdwenen of dreigt te verdwijnen.
Met mijn foto’s leg ik de stand van zaken anno 2018 vast: welke ijsclubs zijn nog 
actief en hoe zien hun ijsbanen er uit?
Aangezien mijn primaire motivatie uit de fotografie voortkomt, wil ik hierna 
vastleggen hoe de ijs- en schaatsclubs hun rol in de Betuwse gemeenschap vorm 
en inhoud geven in winters zonder natuurijs. 

     IJsclub Door Eendracht Sterk (D.E.S.), Hellouw
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IJsclub Asperen 

De baan in Asperen ligt tussen de Lingedijk en het dorp ingeklemd. Over de dijk 
loopt een fraai wandelpad, dat begint bij het oude gemeentehuis.
Recent (2018) is naast de baan een speeltuin gemaakt en is de ijsbaan onder 
handen genomen. Het terrein is geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid met gras, de 
sluisjes zijn aangepast, waardoor er minder lekkage is in de periode dat er water 
op de baan staat, er is een extra vlonder gemaakt om meer ruimte te bieden om 
schaatsen onder te binden.
En er zijn nieuwe, permanente lichtmasten geplaatst. (Bron: Facebook pagina 
IJsclub Asperen) 

Schaatsclub De Oude Rijn, Eck en Wiel

De ijsbaan van Eck en Wiel ligt net buiten het dorp. Ook deze baan staat 
permanent onder water. De naam van de schaatsclub duidt er op dat vroeger op 
de Oude Rijn werd geschaatst, op een baan aan de voet van de dijk.
Het clubhuis is een oude zeecontainer. ernaast staan schuurtjes met wat geiten.
De huidige baan ligt net buiten het dorp, naast een grote parkeerplaats en de 
(politie)hondenvereniging. 
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IJsclub De IJsvogels, Haaften

Deze ijsbaan ligt tegen de Waaldijk, in een natte uiterwaard, waar ook een 
steenfabriek in is gevestigd. Ook de naburige dorpen Hellouw en Herwijnen 
hebben een ijsbaan. De concurrentie zal groot geweest zijn.

Deze baan heeft een dijk in het midden, waarop de verlichtingsmasten zijn 
geplaatst.

Meer foto’s  van landijsbanenbanen vindt u op de website van Ward 
Habets https://whabets.myportfolio.com/

IJsvereniging Nooit-Gedacht, Spijk en Vogelswerf

Deze ijsbaan ligt pal aan de voet van de Zuiderlingedijk en heeft een open 
verbinding met de Linge. Van alle banen in de Betuwe is dit de kleinste.  De 
vereniging spekt zijn kas door het houden van "draaiavonden". Met een rad 
wordt bepaald op welk lot een prijs is gevallen. 

De baan staat in directe verbinding met de Linge en dus permanent onder water. 
De ruige oeverbegroeiing moet jaarlijks verwijderd worden door de vereniging.

De vereniging is opgericht in 1929.

https://whabets.myportfolio.com/
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Cursus Flitstechnieken door Johan Huizing. 
Een terugblik
Jan Donders

Waarom zou ik me opgeven voor een cursus flitstechnieken? Bij heel veel foto’s 

die ik maak, gebruik ik (reportage)flitsers. Soms wel drie of vier, radiografisch 

aangestuurd. Met een combinatie van het omgevingslicht (duurlicht, zoals Johan 

dat noemt) en het flitslicht. Ook combineer ik soms studio-flitslicht met 

reportageflitsers en hulpflitsers. Wat is er dan nog te leren?

Eén reden is de uitdaging om over een bepaald onderwerp, technisch of 

inhoudelijk, na te denken en daarover foto’s te maken. Voor mij geldt dat voor 

alle meesterklassen/verdiepingen/cursussen die ik ooit gevolgd heb. Je moet 

toch in een volgende les iets laten zien en liefst 

volgens de opdracht die je gekregen hebt of die 

je jezelf gesteld hebt. Het je vastbijten in een 

onderwerp, hoe verschillend ook, levert altijd 

betere foto’s op. Als je dan ook nog 

gestimuleerd wordt om buiten je ‘comfortzone’ te

treden, kan dat verrassend werken.

Een tweede reden was dat ik altijd ‘op gevoel’ 

mijn flitsers gebruikt heb, in een statische 

omgeving. Hoe werkt dat in een wisselende 

omgeving, met steeds andere afstanden tot je 

object, met veranderende lichtomstandigheden, 

met bewegende objecten? Hoe kun je dan toch routinematig werken, met een 

redelijke garantie dat in ieder geval de belichting goed is? 

Dat is de hoofdmoot van de

cursus van Johan Huizing:

hoe leer je met eenvoudige

regels het licht van de flitser

te beheersen in relatie tot het

duurlicht, de beweging, de

afstand, de (gewenste)

scherptediepte. 

De stapjes van je diafragma

(2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, …) van

de sluitertijd (1/125, 1/60,

1/30, 1/15, …) en de ISO

gevoeligheid (100, 200,

400, 800, …) worden erin

gestampt en vormen de ‘belichtingsdriehoek’, zoals wij die allemaal kennen. 

Johan voegt daar het flitslicht aan toe: de sterkte van de flitser (1/1, 1/2, 1/4, 

1/8, …) en de afstand (in meters, maar handiger in ‘stappen’), en komt zo tot zijn

Flitshuis. Welke knoppen hebben invloed op het duurlicht, welke op het flitslicht? 

Het was en is de bedoeling van deze cursus om deze routinematige aanpak erin 

te krijgen, en dat doe je natuurlijk niet zonder veel te oefenen. Ook dat is een 

onderdeel, maar dat hangt ook van de discipline en werklust van de cursisten af.

De eerste avond is een versie van de voordracht die Johan geeft aan fotoclubs. 

Met dezelfde voorbeelden. Omdat ik al twee keer zo’n avond had meegemaakt 
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was dat een beetje saai, maar niet ieder had zijn lezing gehoord. Ook bleek dat 

bij sommigen de kennis over de eigen flitser minimaal was: het cellofaan van de 

handleiding moest bij wijze van spreken nog verwijderd worden. Het leren 

kennen van je eigen flitser, en de combinatie met de camera is een 

ontdekkingstocht die verrassende (on)mogelijkheden oplevert. Zeker als je 

combinatie camera-flitser-(draadloze)aansturing niet standaard is. De bezitters 

van CanNikSon camera’s hebben het makkelijker (meer derde partijen die 

spullen leveren), maar enkel als daar de bijpassende (en dure) systeemflitsers van

CanNikSon en afstandsbedieningen bij horen. Vooral Canon weigert nogal eens 

‘vreemde’ flitsers te herkennen. Er blijken ook combinaties van sluitertijd en 

instellingen van je flitser geweigerd te worden, zelfs als je manueel de instellingen

probeert aan te passen. En de door Johan aanbevolen ‘tweede gordijn 

synchronisatie’ vergt ook studie en oefening.

Van het handmatig bedienen van je 

camera en flitser leer je het meest. Dan 

weet je wat je goed of (meestal) fout hebt 

gedaan. Daar zijn de oefeningen die 

Johan geeft in de vervolglessen op gericht.

Dan worden de lessen ook boeiender, ook

door de bespreking van de foto’s die je als

‘huiswerk’ heb gemaakt. Steeds ligt de 

nadruk op het systematisch gebruik van de

eigenschappen van het Flitshuis. Daar heb 

ik ook het meeste van geleerd.

Een dringende aanbeveling voor personen die deze cursus van Johan willen 

volgen: lees tevoren de handleiding van je reportageflitser en oefen alvast. 

Wat ik in een vervolgcursus zou willen leren? 

Kleurmanagement: afstemmen van kleurtemperatuur van duurlicht en flitslicht. 

Gebruik van kleurfilters en light modifiers. Karakteristieken van verschillende 

paraplu’s, softboxen en beauty dishes. Kortom, nog genoeg te leren.

Jan Donders

Fotogroep Fotogein
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Mentoraat  =  Inspiratie
Leny van Prooyen schreef, mede namens Yvonne Poot en Jo Breunesse, een stukje
over hoe zij het mentoraat ervaren hebben.

Ons, drie leden van Fotokring Flits uit Woudenberg, werd gevraagd een stukje te

schrijven over het mentoraat dat wij het afgelopen winterseizoen hebben gevolgd

bij Harry Sikkenk. Dat willen we graag doen, want wij hebben het alle drie als 

inspirerend ervaren.

En ik moet eraan toevoegen dat wij boften met een groep deelnemers die het 

goed met elkaar kon vinden en elkaar met op- en aanmerkingen op de getoonde

foto's hielp om verder te gaan of een beetje te switchen. 

Je besluit deel te nemen en komt voor een eerste keer bij elkaar. Mentor Harry 

had ons gevraagd wat foto's mee te nemen waar je zelf tevreden mee was. 

Sommigen van de groep hadden al helemaal in het hoofd wat ze wilden gaan 

doen, anderen bereikten hun doel na overleg met Harry en de andere 

deelnemers. Dit was een mentoraat gericht op seriematig werken. Sommigen 

waren dat al gewend, anderen helemaal niet. Ik niet, en dan is het best even 

wennen, maar het bleek erg leuk om zo met fotografie bezig te zijn.

Je komt zo'n keer of zes bij elkaar ... en elke keer laat je zien wat je gedaan 

hebt…

Sommigen hebben zich van begin af aan vastgebeten in hun onderwerp en 

ideeën. Anderen hadden iets in het hoofd maar gingen na één of twee avonden 

toch een iets andere richting uit.
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Voor Jo Breunesse was een foto van een rood tasje op een fiets achter een hek de

leidraad voor zijn serie. Iedereen was er enthousiast over en zelf wilde hij er ook 

op voortborduren. Met wat kleine zijsprongen en probeersels, wist Harry hem 

toch weer naar het oorspronkelijke idee te brengen. Het werd een mooie serie 

met als titel: Gevangen (in) rood.

Yvonne Poot besloot na overleg met een serie te beginnen van dieren in een 

dierentuin waaraan je de zieligheid van hun bestaan kon aflezen. Ook een 

goede serie getiteld: Dierentuin:  vloek of zegen.

Ikzelf wilde graag macro abstract, maar twijfelde over het onderwerp, en één 

van de medeleden opperde: mens macro. Dat sprak mij erg aan en dus ging ik 

daarmee aan de slag. Resultaat: serie Kopstukken.

Uiteindelijk hadden we alle drie een serie waar we tevreden over waren, en ook 

de andere deelnemers presenteerden heel mooie series . Bij de eindpresentatie 

kregen wij een boek waarin de series van alle deelnemers staan. Dat werd zeer 

gewaardeerd. Kortom, als u er wel eens over gedacht hebt aan een mentoraat 

mee te doen: wij kunnen het zeer aanbevelen !

Leny van Prooyen (mede namens Yvonne en Jo)
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Uitnodiging voor de opleidingen  2019-2020 van Afdeling
Utrecht - 't Gooi 

 
Graag wil ik jullie aandacht vragen voor de opleidingen die de Afdeling in het 
komende seizoen 2019-2020  gaat organiseren voor haar leden-fotografen, 
namelijk een masterclass  en twee cursussen, te starten najaar 2019 
Let op (stand van 26 juni):  de aanmelding voor de cursussen loopt goed, 
maar de masterclass kan nog wel wat meer inschrijvingen gebruiken om 
doorgang te kunnen vinden!  

Masterclass Sociaal Documentaire Fotografie door Jan Ros
Deze masterclass is bedoeld voor de gevorderde amateurfotograaf die zich 
graag in dit genre wil verdiepen en al ervaring heeft met Documentaire 
Fotografie.
De masterclass werkt als een mentoraat: in 5 avonden (met 6 weken tussenpoos) 
werkt elke deelnemer individueel aan een zelf te kiezen thema binnen dit genre.
De 5 masterclassavonden worden van oktober 2019 tot april 2020 gehouden in 
Vianen op woensdagavonden. Kosten € 130,- per deelnemer, inclusief een 6e 
avond met de eindpresentatie en een boekje met het werk van de groep.

Twee cursussen 
Cursussen zijn geen mentoraten. Ze gaan over technische fotografische 
vaardigheden, maar kunnen ook gaan over vaardigheden in het spreken en 
beoordelen van foto´s.

Cursus Jureren binnen clubs door Harry Sikkenk 
In deze cursus wordt in vier bijeenkomsten (met 4 weken ertussen) gewerkt aan 
het leren van vaardigheden voor het jureren van clubwedstrijden en het maken 
van selecties voor clubtentoonstellingen. De theorie wordt aangeboden aan de 

hand van praktische opdrachten, terwijl de deelnemers ook huiswerkopdrachten 
krijgen. 
De 4 cursusavonden worden tussen eind september en half december 2019 
gehouden in Vianen op dinsdagavonden. Kosten € 85,- per deelnemer.

Cursus Flitstechnieken door Johan Huizing
In deze cursus wordt er in vijf bijeenkomsten (5 à 6 weken ertussen) aan gewerkt 
om het gebruik van de flitser met name in daglicht en buitensituaties, onder de 
knie te krijgen. Theorie wordt afgewisseld met ter plekke oefenen met de flitser, 
terwijl de deelnemers concrete opdrachten mee krijgen om het geleerde in de 
praktijk te brengen. 
De 5 cursusavonden worden van oktober 2019 tot eind maart 2020 gehouden in
Vianen op dinsdagavonden. Kosten € 95,- per deelnemer.

Voor  aanmelding  (inclusief  betaling),  plaats  van  de  cursus  en
cursusdata verwijs  ik  jullie  graag  naar  de  informatie  over  de
betreffende cursus  die  is  verspreid  via  de  clubsecretariaten  en
onder de persoonlijke leden. Deadline van inschrijving/betaling
20 juli 2019 

Namens het Bestuur van de Afdeling Utrecht-‘t Gooi van de Fotobond
Rien van Dam-Baggen, secretaris
secretaris.afd07@fotobond.nl

mailto:secretaris.afd07@fotobond.nl
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F E S T I V A L
Fotofestival Naarden 2019
exposities, workshops & meer

FotoFestival Naarden (FFN) is een 
tweejaarlijkse fototentoonstelling die al 
sinds 1989 de actuele stand in de 
autonome fotografie weergeeft. 
De zestiende editie van het FotoFestival 
Naarden vindt plaats van zaterdag 25 
mei t/m zondag 30 juni 2019. Thema: 
Dutch Masters & Marvelous 
Misfits.Curatoren zijn fotograaf 
Koos Breukel en fotohistoricus 
en auteur Hedy van Erp. 
Informatie: 
https://www.fotofestivalnaarden.nl/fes
tival/ffn2019/

E X P O S I T I E
Fotozomer Zutphen 2019: van 
verrassing tot ontroering

Deze zomer staat heel Zutphen in het 
teken van fotografie tijdens de tweede 
editie van Fotozomer Zutphen. In de 
maanden juli en augustus zijn er in deze
fotogenieke Hanzestad uiteenlopende 
foto-exposities te bewonderen, 
waaronder World Press Photo Zutphen 
en tentoonstellingen in de Musea 
Zutphen. 
Ook worden er foto’s geëxposeerd in 
ruim twintig winkels en zijn er 
workshops en andere foto-activiteiten. 
Bekijk alvast het programma op 
www.fotozomer.nl en plan je bezoek.

L E Z I N G
 Lezing Marsel van Oosten, 
Amersfoort

In oktober 2018 won de Nederlandse 
natuurfotograaf Marsel van Oosten de 
belangrijkste internationale natuur-
fotografiewedstrijd van het jaar. Met 
"The golden couple" werd Marsel in 
Londen uitgeroepen tot "Wildlife 
Photographer of the Year 2018". 
Marsel is samen met zijn vrouw heel 
veel in het buitenland, maar in de week 
van 13 - 21 juli is hij even in Nederland 
en dan geeft hij tijdens de zesde 
DraumList RAW avond een 
lezing.Kosten  € 13,50 excl. BTW. Meer
weten over aanmelding? Klik hier. 

E X P O S I T I E
Expositie Fotoclub Iris, 
Woerden

Van 23-9 t/m 18-11-19 in de 
Bibliotheek Woerden zijn de beste 
inzendingen  van de jaarlijkse club-
wedstrijd te zien.
Carla Vermeend heeft de Iris Wissel- 
trofee 2019 gewonnen met een 
prachtige portretfoto in de categorie 
Mensen. In de categorie Natuur werd 
de eerste prijs gewonnen door Pieter 
Boere, met zijn foto van een meeuw in 
vlucht (foto). In de categorie Vrij Werk 
viel de eerste prijs toe aan Gerda 
Postma voor haar prachtige foto van 
silo’s. Zie voor de openingstijden de 
bibliotheeksite.

https://www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl/
https://fotobond.nl/voor-leden/aanbiedingen/
http://www.fotozomer.nl/
https://www.fotofestivalnaarden.nl/festival/ffn2019/
https://www.fotofestivalnaarden.nl/festival/ffn2019/
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Van de redactie

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Lidy 
Nieuwendijk en ik ben door het bestuur van de 
afdeling Utrecht -’t Gooi gestrikt om de redactie 
van In de Kijker op mij te nemen.
Ik ben lid van Fotoclub Iris uit Woerden, waar ik de 
website verzorg. Na mijn pensionering, een paar 
jaar geleden, ben ik lid geworden van deze club 
waar mijn man al langer lid was. Als fotograaf heb 
ik geen echt specialisme, ik heb wel een lichte 
voorkeur voor ‘oude zooi’, vooral als daar een 
verhaal aan vast zit: bunkers bijvoorbeeld. En voor 
mijn twee kleinkinderen natuurlijk.

In dit digitale informatiebulletin doet het afdelingsbestuur alle mededelingen die 
het van belang acht voor de leden van de aangesloten verenigingen. Daarnaast 
is er plaats voor bijdragen van deze leden. Dus ieder die een verhaal heeft dat 
interessant kan zijn voor de andere leden is van harte uitgenodigd een bijdrage 
te leveren. Voor deze editie hebben Danny Kalkhoven, Ward Habets, Leny van 
Prooyen en Jan Donders de moeite genomen om dat te doen.

Mijn taak is de inhoud zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren, zodat iedere 
bijdrage ook daadwerkelijk gelezen wordt. Ik heb besloten  het bulletin liggend 
te presenteren, omdat het uitsluitend digitaal wordt verstuurd, en een liggend 
formaat overzichtelijker leest op een beeldscherm. Als ik mij daarin vergis, aarzel 
niet om het mij te laten weten!
Ik wens u veel leesplezier en zie opmerkingen en bijdragen tegemoet op 
redactie.afd07@fotobond.nl

Links:  NDSM  terrein,
Amserdam
Onder: 
Wassermanbunker, 
Schiermonnikoog

mailto:redactie.afd07@fotobond.nl
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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 
Rien van Dam-Baggen en Lidy Nieuwendijk en wordt uitgebracht onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur van de Afdeling Utrecht-’t Gooi.

REDACTIESLUITING

Het volgende nummer van In de Kijker verschijnt rond 1 oktober  a.s. Artikelen, 
foto’s en/of andere voor de lezers interessante bijdragen dienen daarvoor 
uiterlijk 15 september 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 mogelijk 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

Richard van Driel, algemeen bestuurslid ad interim (nog geen zakelijk 
adres)

Vacature - 1 algemeen bestuurslid

mailto:wedstrijden.afd07@fotobond.nl
mailto:penningmeester.afd07@fotobond.nl
mailto:secretaris.afd07@fotobond.nl
mailto:voorzitter.afd07@fotobond.nl
mailto:redactie.afd07@fotobond.nl?subject=In%20de%20Kijker
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