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Van de interim-voorzitter

Camerakeuze. 
Afgelopen dinsdag zat ik toch weer met verbazing te kijken naar de Apple show en de 
nieuwe iPhone met drie camera’s. Het bijbehorende filmpje over wat je er allemaal mee 
kunt geeft allerlei nieuwe ideeën, bijvoorbeeld drie opnames gelijktijdig in normaal, tele- 
en close-up stand om dat later weer te combineren.
Ik ga hier niet voor anderen invullen met welke camera en op welke manier er foto- of 
video-opname en bewerking moet plaatsvinden. Maar dat er veranderingen aan komen 
waardoor mensen opnieuw naar foto’s gaan kijken en wat je er mee moet doen is wel 
duidelijk.

Zelf had ik de ervaring om ook met verschillende camera ‘s te fotograferen in verschillende 
omstandigheden. Opnieuw een kwestie van keuzes maken, en voor de gewone kijker is niet altijd duidelijk hoe de 
foto’s gemaakt zijn. Wel is gelukkig duidelijk wie de fotograaf is die bepaald heeft wat er op de foto staat. 

We zullen voor de Afdeling ook deze vernieuwingen in de gaten blijven houden en, indien nodig, er invulling aan 
geven.

Rond deze tijd zijn waarschijnlijk de eerste avonden van de nieuwe cursussen en mentoraat begonnen. Ik wens 
iedereen veel plezier en leergierigheid en we kijken uit naar de resultaten begin volgend jaar. 
Ik wens iedereen mooie avonden of ochtenden om te fotograferen en ga vooral weer op zoek naar de uitdagingen 
van het fotograferen.

Lees ook vooral de bijzondere verhalen en avonden die er geweest zijn om mensen individueel in het zonnetje te 
zetten omdat ze zich én voor de fotografie én/of in het algemeen al jaren met enthousiasme hebben ingezet.

Voor iedereen van harte gefeliciteerd met deze uitzonderlijke prestaties.

Ruud Slot
Voorzitter Fotobond a.i. Afdeling Utrecht-‘t Gooi
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Agenda

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: 
Voor de lijst van bestuursleden met hun functie/taakveld en hun e-mailadres, verwijs ik naar het colofon van deze In 
de Kijker. 

Nog twee specificaties:
- Voor zaken met betrekking tot Opleidingen kun je je momenteel richten tot de secretaris. 
- Voor zaken met betrekking tot de Redactie, mail aan redactie.afd07@fotobond.nl.

Bestuur
Sinds 2 september is het Afdelingsbestuur weer compleet terug van vakantie en aan de slag met beleid en praktische 
zaken. Dit betekent onder meer dat we verder gaan met de gesprekken met de mensen 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.
Maar ook in de zomer ging ons werk deels door. Zo handelden we de opleidingen van vorig seizoen af met 
betrekking tot evaluaties e.d., waren we bezig met de voorbereidingen van de geplande opleidingen en bogen we ons
over de gang van zaken en het reglement van de Afdelingwedstrijd De Beste Club Trofee. 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. 

Redactie 
De zomereditie van In de Kijker is voor het eerst door de nieuwe redacteur Lidy van Doorn-Nieuwendijk samengesteld.
Daarbij had ze, in overleg, gekozen voor een liggende opzet in plaats van de gebruikelijke staande lay-out. Als 
bestuur waren we heel blij met deze verandering die beter aansluit op de digitale tijd want immers beter leesbaar is op
tablets en andere digitale apparaten. We hopen dat jullie als leden van de Afdeling deze wijziging hebben kunnen 
waarderen. Mijn dubbele taak van secretaris én eindredacteur van In de Kijker zit er hopelijk binnenkort op als we, 
volgens verwachting, een tweede redacteur aan u kunnen voorstellen. 
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Onderscheidingen
Hoe rijk ben je als Afdeling van de Fotobond als je leden in de gelederen hebt, 
die worden onderscheiden voor hun verdiensten. Vorige keer was dat Jan 
Vogelzang van FC 't Gooi aan wie het lidmaatschap van Verdienste van de 
Fotobond werd toegekend. 
Nu kregen we begin september bericht van FC Iris uit Woerden dat aan hun lid 
Jos Didden op de eerste  clubavond van het nieuwe seizoen een Koninklijke 
onderscheiding was uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Woerden.
Gefeliciteerd Jos! Namens de Afdeling stuurden wij Jos een bloemetje.

Verderop in deze In de Kijker lees je het bericht van de club met een foto van de 
feestelijke uitreiking en een bedankje aan zijn clubleden van Jos zelf. 

NB Weet je ook een jubilaris, club of persoon, meld dat dan s.v.p. bij het 
Afdelingsbestuur secretaris.afd07@fotobond.nl, zie ook de reglementen "Jubilea"
en "Onderscheidingen" op de site van de Fotobond. 
NB2. Let daarbij ook op de honorair fotografen, de fotografen die door bij 
wedstrijden hoog te scoren punten verzamelen voor deze titel. De bijbehorende 
"versierselen" worden gewoonlijk in de club zelf uitgereikt. 

Opleidingen najaar 2019
Het Afdelingsbestuur is blij dat alle opleidingen die wij in het najaar aanbieden, 
doorgang kunnen vinden omdat er voldoende deelnemers zijn. 
- Masterclass Sociaal Documentaire Fotografie door Jan Ros
- Cursus Flitstechnieken door Johan Huizing en
- Cursus Jureren binnen clubs door Harry Sikkenk 
De cursussen lopen van september/oktober2019 tot april/mei 2020 en vinden 
dit jaar plaats in een nieuwe school, niet alleen een andere maar echt een 
spiksplinternieuwe school, namelijk de (Park)school in Vianen (ofwel Basisschool 
De Voorhof) die veel betere faciliteiten heeft dan de school van de afgelopen 
jaren. 

De wedstrijden van de Afdeling in 2019
- Afdelingswedstrijd 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 (let op, na telefonische afspraak!) terwijl de besprekingsavond is 
gepland op dinsdag 10 december 2019 om 20.00u in de Koppeling in Zeist. 
Reglement, aanmeldingsformulier en stickers worden binnenkort door de 
secretaris van de Afdeling naar de secretariaten van de clubs gestuurd.

Zelf als club een mentoraat of cursus organiseren 
Natuurlijk kun je als club ook zelf een cursus of mentoraat organiseren. Het 
Vademecum (versie februari 2019), dat je kunt vinden op de website van de 
fotobond (op de homepage onder het kopje Over Fotobond) geeft informatie 
over de organisatie van een mentoraat en wat daarbij komt kijken. De bond heeft
ook een lijst van (ca) 35 mentoren. Interessant is verder dat de Fotobond onder 
voorwaarden subsidie geeft voor een mentoraat. 
In datzelfde Vademecum vind je welke cursussen er zo al door de Taakgroep 
Opleidingen en Sprekers zijn uitgewerkt en beschikbaar zijn voor de afdelingen 
en clubs. Ook hier zijn de docenten vaak bondsmentoren. 

Voor informatie over een mentor kun je altijd contact opnemen met het 
secretariaat van de Afdeling: secretaris.afd07@fotobond.nl.

mailto:secretaris.afd07@fotobond.nl
https://fotobond.nl/voor-clubs/jubileabondsonderscheidingen/
mailto:secretaris.afd07@fotobond.nl
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Even voorstellen
In de vorige “In de Kijker” is 

bekendgemaakt dat ik (tot de 

AAV als interim) toetreed als 

nieuw bestuurslid tot het 

Afdelingsbestuur. Bij deze stel 

ik mij graag nader voor.

Ik ben Richard van Driel, 42 

jaar en inmiddels mijn halve 

leven woonachtig in 

Veenendaal. Geboren in 

Zwijndrecht en opgegroeid in Sliedrecht en Almere.

Na mijn HBO-opleiding ben ik 18 jaar geleden in de financiële sector 

terechtgekomen. Sinds 4 jaar werk ik als interim professional bij Plangroep 

Financiële Services, een detacheringsbureau voor het bank- en 

verzekeringswezen. 

Tijdens mijn studie ben ik besmet geraakt door het reisvirus en nog steeds ga ik 

graag op pad om meer van de wereld te zien. Door het reizen is ook de interesse

in fotografie gekomen, waarbij ik door het volgen van cursussen en workshops de

nodige kennis heb opgedaan. Ik ga ook graag een dagje op stap om te 

fotograferen, bij voorkeur straatfotografie.

Een paar jaar geleden ben ik daartoe ook lid geworden van Fotoclub Camera 

Obscura in Veenendaal, waar ik inmiddels ook activiteitencoördinator en 

coördinator van de jaarlijkse kettingfoto ben.

Binnen het afdelingsbestuur zal ik waarschijnlijk de portefeuille Opleidingen op 

mij nemen. Dus wie weet tot ziens bij een cursus, een mentoraat of een andere 

gelegenheid!

Met vriendelijke groet,

Richard van Driel

Van de redactie

In deze tweede In de Kijker in de nieuwe lay-out praat het bestuur u bij 

over onder andere de ontwikkelingen binnen het bestuur, de wedstrijd De 

Beste Club en de stand van zaken rond de opleidingen. Nieuw 

aangetreden bestuurslid Richard van Driel stelt zich hiernaast aan u voor. 

Alweer werd een actief lid van een Fotoclub onderscheiden, 

bijzonderheden vind u op pagina 20.

Gelukkig hebben ook weer leden tijd gevonden om hun interesse of 

fascinatie te delen over zulke uiteenlopende onderwerpen als drone 

vliegen, public relations, naaktfotografie en pinhole fotografie. Wilt u ook 

anderen kennis laten nemen van uw fascinatie of interesse? Stuur uw 

bijdrage naar redactie.afd07@fotobond.nl.

Ik wens u veel leesplezier

Lidy Nieuwendijk

mailto:redactie.afd07@fotobond.nl
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Uitnodiging voor wedstrijd De Beste Club

Aan de clubs van de Afdeling Utrecht-’t Gooi van de 
Fotobond

Graag nodigen wij alle clubs van de Afdeling Utrecht-’t Gooi ook dit 
jaar weer uit om deel te nemen aan de fotowedstrijd De Beste Club 
2019 om de Dick van Groningen Schinkel Trofee.

De foto's kunnen ingeleverd worden van 11 tot en met 15 november 
2019 bij de bestuursleden van de Afdeling Utrecht-’t Gooi. Maak wel
altijd even een afspraak! 

Adressen en telefoonnummers staan vermeld op het inschrijfformulier.

De bespreekavond inclusief prijsuitreiking vindt plaats in gebouw De 
Koppeling, De Clomp 19-04, 3704 KS Zeist op dinsdagavond 10 
december 2019 om 20.00 uur.

De voorwaarden zijn hetzelfde als vorig jaar. Wel willen we nog 
even wijzen op het volgende:

– Per club mogen er tien foto's ingeleverd worden;

– In de serie van een club mogen van elke deelnemende fotograaf 
maximaal twee foto's zijn opgenomen;

– Het strikte formaat van 40 x 50 cm is vervallen en de afgedrukte 
inzendingen moeten nu vallen tussen de maten van 30 x 30 cm en 
40 x 50 cm;

– Deelnemende foto’s mogen niet eerder zijn ingezonden naar een 
Afdelingswedstrijd van Utrecht-’t Gooi van de Fotobond.

Voor het wedstrijdreglement, het inschrijfformulier en het stickervel 
verwijs ik graag naar de mail over de DBC 2019 aan de 
clubsecretarissen óf de pagina van de Afdeling Utrecht-'t Gooi op de 
website van de fotobond waar die stukken ook te vinden zijn.

Hebben jullie nog vragen: stel ze aan de wedstrijdcoördinator Gerrit 
Heil, wedstrijden.afd07@fotobond.nl 

Met vriendelijke groet,
Namens het Afdelingsbestuur,
Rien van Dam-Baggen, secretaris (secretaris.afd07@fotobond.nl)  

mailto:secretaris.afd07@fotobond.nl
mailto:wedstrijden.afd07@fotobond.nl?subject=De%20Beste%20Club%202019
https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-07-utrecht-t-gooi/
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Klaas Haitsma, lid van Fotokring Flits in Woudenberg, maakt werk
van public relations voor zijn club. Leden van de club leveren foto’s
van plaatselijke evenementen aan de lokale pers, en de club krijgt
daar publiciteit voor terug. Een win-win situtatie: de fotograaf leert
van de ervaring, de club “staat op de kaart” en de krant heeft zijn
foto’s. 
Maar,  niet  iedere amateur-fotograaf  is  hiervan gecharmeerd:  hoe
leuk is het fotograferen van – bijvoorbeeld – de Winterloop, en stoot
je  professionele  fotografen  niet  het  brood  uit  de  mond?  En  los
daarvan: hoeveel leden wil of kan een fotoclub er nog bij hebben? 
Laat weten hoe u/jij hierover denkt en open de discussie!         Red.

PR is belangrijk voor het informeren en in 
stand houden van de fotoclub.
Een bijdrage van Klaas Haitsma

Public relations is een vorm van communicatie die zich richt op het vormen van 

een gunstig imago (van iets of iemand) bij een breed publiek. Bij Fotokring Flits in 

Woudenberg zocht het bestuur één  jaar na de oprichting een persoon die Flits 

op de kaart wilde zetten om inwoners van Woudenberg en omgeving op de 

hoogte te brengen van het plezier dat je kan beleven als amateurfotograaf. Ik 

had als Flits-lid al ervaring met verslagen maken bij Flits, maar ook leverde ik 

jarenlang verslagen van  jeugdactiviteiten van de voetbalclub bij de plaatselijke 

krant aan. Uiteraard altijd voorzien van een foto want die kan naast de kop ook 

aandacht trekken. 
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Nadat ook bij Flits het ledenaantal toenam naar aanleiding van krantenberichten 

en mond-tot-mondreclame werd de fotokring benaderd door dezelfde krant om 

maandelijks net zulke mooie foto’s aan te leveren voor kwaliteitsverbetering van 

de krant, maar dan met een Woudenbergs tintje. 

Een vaste rubriek in de vorm van een goede foto, met pr van de fotokring als 

bonus. Flits profiteerde hiervan nog meer omdat het opdrachten opleverde om 

plaatselijke evenementen op foto vast te leggen, die ook bladvullend in de krant 

verschenen, onder vermelding van de naam van de fotograaf en de club! 

Nieuwe leden meldden zich en sponsoren kregen aandacht. 

Ik besteed nu zelfs wekelijks tijd aan het verzamelen van foto’s van leden om 

deze in groepjes van vier, voor een maand vooruit, in de door de krant 

voorgeschreven lay-out bij de krant weg te zetten. Ook houd ik een lijst bij van 

deelnemers die meedoen bij het fotograferen van een evenement zoals de 

plaatselijke kermis, Haantjesdag en Koningsdag waarbij één fotograaf minimaal 

een uurtje besteedt aan het maken van gevarieerde en technisch goede foto’s. 

Het maken van de foto’s wordt ervaren als zeer leerzaam en het is leuk om eigen 

foto’s terug te zien in de krant. 

Op verzoek van de organisatie van de Winterloop in de bossen van 

Woudenberg leggen leden van Flits de lopers vast op de zes verschillende 

afstanden. Dit vraagt meer inzet: zeven fotografen besteden ieder minimaal een 

uur langs het parcours waarbij meer dan duizend hardlopers op de foto worden 

gezet. Flits ontvangt hiervoor een financiële bijdrage van de organisatie. Voor de 

amateurfotografen zijn de snelheid van de lopers en geringe lichtinval op de 

sensor de uitdagingen in de soms donkere en besneeuwde bossen van Den Treek.

Wederom een zeer leerzame activiteit voor de deelnemende fotografen. De 

fotokring verkrijgt hierdoor naamsbekendheid en ook andere kranten plaatsen de

foto’s van Flits. 

Op de website van de

meeste kranten kan men bij

“deel je nieuws” ook aan pr

doen. Daarbij kan iedereen

zelf een bericht plaatsen en

vaak ook foto’s toevoegen.

De krant bepaalt wanneer
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er ruimte beschikbaar is en of het artikel wordt meegenomen in de papieren 

editie. 

Flits staat dus wekelijks in de 

krant, soms met meerdere 

foto’s. Op de website 

www.fotokringflits.com staat 

bij “over ons” een regel ’Flits 

in de pers’. Flits-lid Martijna 

Kuiper maakt screenshots van 

geplaatste artikelen, wat 

zowel voor potentiële nieuwe 

leden als sponsoren een 

inkijkje in de activiteiten van Flits geeft. Ik vraag Martijna  regelmatig assistentie 

om foto’s te combineren in een collage en op juist formaat in door de krant 

voorgeschreven lay-out te plaatsen. De foto moet sterk overkomen waarbij de 

kunst van het weglaten wordt besproken. Het lijkt bijna werken maar het is 

allemaal hobby, net als het fotograferen. Ter promotie van de fotokring bewaar ik

diverse mappen met krantenartikelen.

Tot slot, omdat ik ook de sponsoring onder mijn hoede heb, is het belangrijk om 

contact te houden met de pers middels het sturen van een kerstpresentje, in de 

vorm van een fotokalender op A4 formaat of een setje kerstkaarten. Uiteraard 

met foto’s van eigen Flits-leden. Ook hier speelt Martijna een grote rol bij het 

verzamelen van de foto’s en het samenstellen van de kalender. Sponsoren 

waarderen dit enorm en de gemaakte kosten komen uit de bijdrage van de krant. 

Een “win-win” situatie voor Flits én haar leden.

Klaas Haitsma
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12 ½ jaar bestaat onze fotoclub Foto Flash 
Vianen.

Een bijdrage van Ingrid Bakker

Ruim 14 jaar geleden zijn André van Hooidonk en Herman Suiskind zich 
gaan oriënteren op de mogelijkheden om lid te worden van een fotoclub in

(en om) Vianen. Ze waren al jaren collega’s bij Sony en hebben veel 
fotowedstrijden georganiseerd. En toen het werkzame leven ophield en zij 
beiden weer zin en meer tijd kregen om te fotograferen, en er geen 
mogelijkheid bleek om op korte termijn lid van een fotoclub te worden in 
Vianen, besloten ze zelf maar de sprong te wagen. Zij zijn toen een jaar in 
Zeist bij Fotogroep De Essentie gaan kijken om te zien hoe het runnen van 
een fotoclub in zijn werk gaat.

Om de nieuwe vereniging op te richten was een bestuur nodig.Toevallig 
liep ik omstreeks die tijd André tegen het lijf. Zo’n 20 jaar daarvoor werkte 
ik ook bij Sony en heb aan menige wedstrijd meegedaan. André vroeg of 
ik secretaris van de nieuw op te richten fotoclub wilde worden. Ook Cock 
Krouwel sloot aan. André
werkte met hem samen bij de
EHBO-vereniging, waar hij
voorzitter was en Cock
materiaalcommissaris en zij
wilden deze functies bij de
fotoclub ook op zich nemen.
Herman werd penningmeester.
We zijn in de huiskamer
begonnen en hebben toen de
publiciteit gezocht.

De nieuwe fotoclub was een
feit.
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We zijn gestart met 33 leden, wat teruggelopen is naar zo’n constante 28 
leden. Er haken mensen af, maar er komen ook weer nieuwe leden bij. We 
komen twee keer per maand samen in een school. We proberen een zo 
gevarieerd mogelijk programma samen te stellen en André geeft ook 
cursussen, zoals Photoshop en in het begin ook PaintShop Pro. Er zijn ook 
regelmatig praktijkavonden en er wordt dan meer uitleg gegeven over het 
fotograferen, bijvoorbeeld flitsen, macro, avondfotografie. Ook zijn er 
werkgroepen ontstaan, denk aan abstracte fotografie, straatfotografie, 
landschap en noem maar op. 
Kortom een zeer gevarieerd programma, waar eenieder wel wat van 
opsteekt.

Maar gezelligheid staat bovenaan. We waarderen ieders foto’s en zijn 
vaak trots op het resultaat. Dat komt ook tot uiting in de jaarlijkse 
fotowedstrijd om de “Ingrid” trofee.

Vast in het jaarprogramma zijn fotografische uitstapjes. Meestal in de buurt 
van Vianen. Zo hebben wij ooit vergeefs om 5 uur ’s ochtends bij de lokale 
schaapskooi op de zonsopgang staan wachten. De pret was er niet minder
om. Zo ging dat ook met het weekend Brugge. Wij dachten dat wij het 
hotel gereserveerd hadden, maar bij het hotel wist men van niets. Dat werd 
goed opgelost en Brugge is fotografisch fantastisch. De onderlinge sfeer 
wordt hier alleen maar beter van.

Al met al bestaat de vereniging uit een leuke groep mensen met een goed 
gevoel voor humor en een goede kijk op het fotografische leven. Het is 

prachtig om mensen te zien “groeien”, mede door de verschillende 
mentoraten zowel in de club, als van de Afdeling van de Fotobond.

Nu 12 ½ jaar later zijn André, Herman, Cock en ikzelf benoemd tot Erelid 
van onze fotoclub.
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Pinhole fotografie (opnieuw)

Een bijdrage van Danny Kalkhoven

Less is more: 12 opnames voor een hele dag Venetië.

Als fervent pinhole fotograaf is het meenemen van een paar camera's op een 

vakantietrip soort van tweede natuur. Het gezin heeft geleerd om er mee om te 

gaan, en als je wat strategische afstand neemt van die rare man met zijn 

cameraatje op dat mini-statiefje, ach, dan weet niemand dat je bij elkaar hoort. 

Er blijft echter altijd een bepaalde spanning tussen de twee werelden "familie- 

uitstapje" en "foto's nemen", en het beste is om ze niet te combineren: bij een 

familie-uitstapje geen camera's mee, en op foto-trip geen familie mee! Want een 

fotograferende vader op een trip is al erg, maar dat rare gedoe met een pinhole 

camera...

Maar het blijft een lastig dilemma, zeker als je op het punt staat om een dag naar

Venetië te gaan. Toen ik in de zomervakantie voor deze uitdaging stond, nam ik 

de slechtst mogelijke beslissing: 

ja, ik neem een pinhole camera mee, maar met slechts één filmrolletje... Oeps: 

een dag doorbrengen in Venetië met één enkel filmrolletje (van 12 opnamen), dat

is niet zo slim! Deze stad  trekt miljoenen toeristen per jaar, wordt oneindig veel 

gefotografeerd, en biedt foto-momenten en mooie doorkijkjes aan de lopende 

band.

Dus, na een paar belichtingen vond ik mezelf op zoek naar een winkel om wat 

extra fotorolletjes kopen. Weinig kans, wel her en der geheugenkaartjes te koop, 

en misschien een (oud) rolletje kleinbeeldfilm, maar verder niets te vinden. En 

trouwens, wat is Italiaans voor 120-spoel medium formaat rolfilm?

OK, ontspannen Danny, en gewoon het beste ervan maken met deze ene rol. Het

was een mooie zonnige dag, dus ongeveer 1-2 seconden belichting is prima, ik 

hoef geen film te verspillen aan bracketing.

Twaalf opnames, daar moest ik het maar mee doen.En dit bleek een ware 

"blessing in disguise": niet in het wilde weg klikken, maar goed kijken en 

zorgvuldig kiezen. Gewoon wachten op de echt goede kansen, en bereid zijn om

toch even terug te gaan als dat nodig is. 

En de rest van de familie overtuigen dat het de moeite waard is om even terug te 

lopen... ze waren aardig voor mij die dag.

Ook heel eenvoudig: al vrij snel was het rolletje vol, en hoefde ik niet meer 

gespitst te zijn op fotomomenten, maar kon ik gewoon genieten van die prachtige

stad. 

Thuisgekomen bleek het nogmaals tijdbesparend te zijn, want er was geen grote 

hoeveelheid opnames die ingescand moesten worden. Ik heb te doen met 
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digitaal werkende fotografen, die bij thuiskomst honderden (duizenden) opnames

moeten doorworstelen....

Ik ben blij met de resultaten, er zitten drie of vier voltreffers bij (denk ik), en ik 

betwijfel of het volschieten van meerdere rolletjes meer zou hebben opgeleverd.

Want zeg nou zelf: heel veel foto's neem je omdat er genoeg geheugenruimte is, 

voor de zekerheid, maar of dat echt goede foto's zijn is maar zeer de vraag.

De les van deze dag: "less is more", twaalf opnames is alles wat je nodig hebt. 

Soms :-)

Dus de volgende keer voor de zekerheid toch wat extra rolletjes meenemen!

Danny Kalkhoven heeft een website gewijd aan pinhole fotografie: 

www.lensloos.nl.

http://www.lensloos.nl/
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Bloot op de foto? Een reactie op de preutsheid?

Jan Donders

Het viel me op dat er dit jaar veel (fotografie)exposities waren waarbij, al 
dan niet expliciet, het naakte lichaam een belangrijk thema is. Alle 
exposities zijn al voorbij, hier een verslagje van wat je gemist zou kunnen 

hebben.
Het jaar begon met de 
expositie BLOOT - het 
kwetsbare lichaam in 
Museum Kranenburgh 
(Bergen, NH). Met als 
introductie: De verandering 
in betekenis van bloot in de 
beeldcultuur van de af-
gelopen decennia: van schok
tot gewenning, van taboe tot 
openheid – en soms weer 
terug 

De expositie Naakt of Bloot 
in het Jan Cunen museum in 
Oss met het statement: Het 
museum voelt zich geroepen 
om de tegenstelling die in de 
huidige samenleving ten 

aanzien van naakt is ontstaan, zichtbaar en bespreekbaar te maken. Want 
waar we aan de ene kant krampachtig en preuts omgaan met bloot, 
worden we er aan de andere kant voortdurend mee overladen. In de 
media worden we voortdurend geconfronteerd met bloot, terwijl de 
omgang daarmee een stuk gevoeliger ligt dan enkele decennia geleden. 
Terwijl het internet tot in extremen toegang geeft tot alle vormen van bloot, 
wordt een vrouwentepel stelselmatig verwijderd van sociale media.
We kennen natuurlijk allemaal het werk van Erwin Olaf. In een 
dubbelexpositie in het   Fotomuseum Den Haag   en het Gemeentemuseum 
Den Haag een hommage aan zijn oeuvre. Vooral in zijn ‘oude’ werk 
schuwt Erwin Olaf het naakt
niet, met ook een
provocerende bedoeling.

In het Zandvoorts museum
was een expositie 
Pride@thebeach Art with Pride
met expliciete foto’s van de
Amsterdamse fotograaf René
Zuiderveld over het lhbti+
thema.
Tot 8 september toonde het
Japanmuseum SieboldHuis 
‘Japans naakt’. De invloed
van het westen en
veranderende ideeën in de
Japanse maatschappij over

https://www.sieboldhuis.org/tentoonstellingen/japans-naakt
https://zandvoortsmuseum.nl/nl/museum/evenementen-overzicht/evenement/36-toneel-in-het-museum-gif
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/erwin-olaf
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/erwin-olaf
./Fotomuseum%20Den%20Haag
https://www.museumjancunen.nl/mjcNL/naakt-of-bloot.aspx
http://www.kranenburgh.nl/tentoonstelling/58/bloot-het-kwetsbare-lichaam
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gender, naaktheid en seksualiteit zijn te zien in meer dan honderdtwintig 
foto’s.

Tenslotte een expositie in het Museum Hilversum. De laatste weken (tot 22 
september) van de tentoonstelling NUDE NOW gaan in. Kunstwerken van 
bekende fotografen als Helmut Newton, Ed van der Elsken en Eva Besnyö 
worden gepresenteerd naast gevestigde namen als Koos Breukel, Viviane 
Sassen, Stephan Vanfleteren en een jongere generatie fotografen met 
Bastiaan Woudt en Laura Hospes.

Is het toeval, of is er een toenemende belangstelling voor naaktfotografie? 
Is dat een reactie op de vermeende verpreutsing van de samenleving? 
Komt die beweging vanuit de (fotografie)kunst, is het een samenzwering 
tussen museumcuratoren om dit onderwerp en deze kunst onder de 
aandacht te brengen? 
In de exposities komen verschillende thema’s naar boven: schoonheid, 
provocaties, seksualiteit, genderidentiteit, culturele verschillen, opvoeding, 
taboes, nudisme. Het is verheugend dat deze thema’s in onze samenleving, 
via de kunst, besproken kunnen worden.
Mijn eigen ervaring in het fotograferen van naakt is dat het een heel 
spannende bezigheid is. Ik ben dan veel zenuwachtiger dan het model. En 
je moet een duidelijke reden hebben waarom je denkt dat  ‘naakt’ iets 
toevoegt aan het beeld. Maar verder is het ook, zoals altijd, leren van je 
fouten.

Jan Donders is lid van Fotogroep Fotogein
Hij heeft een website: jan  donders.nl  

Foto: Jan Donders, naar Rodin “Le Penseur”

http://www.jandonders.nl/
http://www.jandonders.nl/
http://www.museumhilversum.nl/
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Drone vliegen
Peter van den Brink

Sinds april 2019 ben ik in bezit van een prachtig nieuw speeltje: een drone. 
Enthousiast gemaakt door mijn schoonzoon, kon ik de verleiding niet weerstaan 
en meende ik dat van het geld dat ik als verjaardagscadeau had gekregen, wel 
een drone mocht kopen. Natuurlijk was dat niet genoeg maar vooruitlopend op 
vakantiegeld, wat spaargeld terugboeken etc. kwam er voldoende beschikbaar 
om een DJI Mavic Air te kunnen kopen. Wat een intelligentie heeft zo’n apparaat!

De drone zelf bestaat  uit een body met vier motoren met propellers,  een 
GPS/kompas, een “gimbal” (gestabiliseerde cameraophanging, die het 
schommelen en/of schuinhangen van de drone compenseert),  de eigenlijke 
camera met geheugenkaartje, de accu, de antenne om contact te maken met de 
controller en het “brein” van de drone, die de vluchtcomputer bevat. 
Het is werkelijk verbazingwekkend om te zien hoe de vluchtcomputer de 
instructies van de remote controller (die je in je hand hebt op afstand van de 
drone) vertaalt en vier onafhankelijke motoren met propellers, elk met 

verschillende snelheden aandrijft, waardoor alle bewegingen, die jij graag als 
“bestuurder”van de drone wilt, worden omgezet naar sturingsinstructies, die niet 
alleen de beweging van de drone regelt, maar ook allerlei compensaties van 
bewegingen van met name de wind uitvoert, waardoor de drone prachtig stil kan
hangen.
En dat laatste is belangrijk voor het kunnen maken van foto’s en films.

De Drone
De drone, van nog
geen 500 gram, filmt
maximaal in Ultra HD
4K en fotografeert in
een resolutie van 12
megapixels. De vier
armen waar de
propellers aan
bevestigd zijn kunnen
opgevouwen worden, waardoor de drone makkelijk mee te nemen is. Theoretisch
heeft deze drone een vliegtijd van, zegt men, twintig minuten op één acculading, 
maar uit veiligheidsoverwegingen heb ik de ondergrens van de acculading op 
28% gezet, waardoor na maximaal 13 -15 minuten de drone echt weer terug 
moet naar zijn landingsplaats. 

Het bereik van de zender bedraagt theoretisch meer dan kilometer, maar op mijn 
verste vlucht van zo’n 500 m verloor ik regelmatig het contact tussen drone en 
controller. Op zich hoeft dit niet erg te zijn, omdat deze drone bij contactverlies 
gaat “hooveren” (is letterlijk stilhangen met draaiende motoren) en bij 
langduriger contactverlies zelfs terugvliegt op hoogte naar zijn vertrekpunt om bij
aankomst op het vertrekpunt verticaal te dalen naar de grond toe. Om botsingen 
te voorkomen is deze drone uitgerust met sensoren voor obstakeldetectie aan 
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voorzijde, achterzijde en onderzijde.  Voor zijwaarts en naar boven vliegen is 
geen detectie, dus moet je gewoon zelf heel goed opletten.

Een altijd gestelde vraag is “Waar mag je vliegen?”:
als particulier heb je meer mogelijkheden dan een professional.

De basisregels zijn:
• Vlieg alleen overdag en met goed zicht op de omgeving;
• Houd gedurende de hele vlucht de drone in het zicht;
• Blijf onder de hoogte van 120 meter;
• Vermijd vliegen boven mensen en dieren, boven een menigte vliegen is 

zelfs verboden, waarbij een menigte wordt gedefinieerd als 12 mensen of
meer;

• Niet vliegen boven aaneengesloten bebouwing, spoorlijnen, wegen en 
havens;

• Stijg niet op in de buurt van vliegvelden of in een CTR (= 
luchtverkeersleiding) gebied;

• Alle andere luchtvaart heeft voorrang en daar moet je uit de buurt van 
blijven.  

• Respecteer privacy. 

Het maken van films en foto’s met de drone is prachtig. Het standpunt is vaak 
totaal anders dan met een gewoon fototoestel en geeft een extra dimensie aan 
de foto’s. De belichting kan automatisch of manueel worden ingesteld, waarbij bij
deze drone het diafragma vast is (in dit geval 2.8) en de belichting wordt 
gestuurd door het variëren van de ISO en/of de belichting. Net als gewone 
fotografie is lichtval en het moment van het maken van de foto essentieel. Het 
mooiste resultaat, vind ik, krijg je bij een laagstaande zon in de rug, omdat er dan
prachtige schaduwen ontstaan. Tegenlicht opnamen heb ik nog niet onder de 
knie. 

Een opvallend functie is ‘Return to home’. Een prachtig hulpmiddel, waar je zeker 
niet altijd blind op kan vertrouwen. De drone kan, als het radiosignaal wat 
langduriger verstoord wordt, automatisch op de hoogte waar hij zich bevindt in 
een rechte lijn terugvliegen naar het opstijgpunt. Bijna altijd goed, alleen realiseer
je dat een “open” obstakel zoals bijvoorbeeld een boomtak niet altijd goed 
gedetecteerd en dus ontweken wordt. En ja, elke aanvaring en/of uitval van de 
aandrijving zorgt dat de drone neerstort en volledig vernield raakt. Dit is 
principieel anders dan bij een vliegtuig of helikopter die in een glijvluchtmodus op
een beheerste wijze naar de grond afdalen. Dronefilmen en -fotograferen geeft 
een mooie extra dimensie aan mijn fotografiehobby.

Een aantal voorbeelden van foto’s heb ik hier bijgevoegd.
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Koninklijke onderscheiding voor Jos Didden, FC Iris 
Woerden.
Op maandagavond 9 september heeft Jos Didden uit Zegveld tijdens een 
clubavond van Fotoclub Iris uit Woerden een Koninklijke Onderscheiding 
ontvangen. Burgemeester Victor Molkenboer, die halverwege de clubavond, 
vergezeld door familie en bekenden van Jos binnenkwam, spelde hem de 
onderscheiding  Lid in de Orde van Oranje Nassau op. 
Jos kreeg deze onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat hij gedurende 
zijn 37 jaar lidmaatschap van de fotoclub heeft gedaan. Zo was hij 23 jaar 
bestuurslid, waarvan 9 jaar voorzitter. Tegenwoordig is hij nog actief als 

webmaster en adviseur van het bestuur. Verder geeft Jos bij Volksuniversiteit het 
Groene Hart vanaf 2005 met veel enthousiasme fotocursussen.

In zijn woonplaats Zegveld is Jos ook actief, zowel Welzijn Zegveld, De Culturele
Stichting Zegveld als de Tennisvereniging Midland profiteren van zijn inzet. Ook 
voor hulp bij particulieren, bijvoorbeeld bij  het invullen van diverse formulieren, 
staat  Jos altijd klaar om te helpen
Cees van Vliet, secretaris FC Iris

Bedankje van Jos aan zijn clubleden
“Wat een verrassing gisteren. Ik kreeg het er warm van. Geen enkel vermoeden 
dat dit ooit nog boven mijn hoofd kwam hangen. Ik zag de burgervader met 
ketting wel binnenkomen en begon te bedenken waar dit voor was. Geen idee. 
Totdat ik mijn kleinkinderen zag en toen de vele anderen. Ik schrok me te pletter, 
om het zo maar te zeggen. 
En wat een fotografen :-). Zelfs in het AD vonden ze de vele fotografen 
opvallend. Maar achteraf, na enige bezinning, was dit toch wel heel mooi om 
mee te mogen maken. Iedereen heeft zijn kaken stijf op elkaar gehouden, zowel 
mijn eigen vrouw als de kinderen. 
Heel veel dank voor jullie aanwezigheid en felicitaties. 
Bijzondere dank aan Pieter (voorzitter) en Cees (secretaris) om dit voor elkaar te 
krijgen en het vele werk dat zij hieraan hebben gehad.
Ben nog aan het afkicken :-). 
Groeten,
 Jos” 

Bedankje van Jos aan het  Afdelingsbestuur
“En vandaag werd een prachtig bloemstuk bezorgd namens de Afdeling. Dank je
wel voor dit gebaar. Ik wist helemaal van niks en dus was de onderscheiding een 
complete verrassing. Wel heel bijzonder om dit mee te mogen maken. Nogmaals 
dank aan het bestuur van de Afdeling. 
Groeten,
 Jos”
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E X P O S I T I E
Expositie Fotoclub Iris, Woerde

Van 23-9 t/m 18-10-19 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, (foto). In de categorie Vrij Werk 
viel de eerste prijs toe aan Gerda 
Postma voor hhar prachtige foto van 
silo’s . 
Zie voor de openingstijden de 
bibliotheeksite.

E X P O S I T I E
Salon Foto Nationaal 2019 

Van 28-10 t/ 12-10 19 in  Amersfoort 
Alle leden van de Fotobond zijn uit 
genodigd om deze Salon bij te wonen.
De bijeenkomst start met de bespreking 
van de geselecteerde series van de 
wedstrijd. Voor iedere inzender is het  
zeer interessant om naar deze 
bespreking te komen 
Ook maakt de jury die middag haar 
favoriete inzending bekend en bekroont
deze met de nieuwe ‘Jury Award’.
De expositieruimte is open op de 
momenten dat overdag de bibliotheek 
open is en ‘s avonds zie verder de 
website van de Fotobond.

E X P O S I T I E
Atelierroute Groot Woerden

Op 5 en 6 oktober wordt de 
Atelierroute weer gehouden in 
Woerden, Harmelen en Kamerik.
Fotobondleden Quitama Everaardt, 
Peter van Haastrecht, en Carla 
Vermeend (foto: red blood moon) 
exposeren hun foto’s op verschillende 
plaatsen. Daarnaast is fotowerk te zien 
van niet-leden en een veelheid aan 
andere kunstuitingen verspreid over de 
gemeente. Bijzonderheden en locaties 
zijn te vinden op 
www.atelierroutewoerden.nl 

E X P O S I T I E
‘Bijlmerbajes’ Vleuten

Van 17-10 t/m 31-01-20 in 
Buurtcentrum De Schakel
De sloop van de "Bijlmerbajes" 
(officieel Penitentiaire Inrichting 
Amsterdam Overamstel) is inmiddels in 
volle gang. Nog tijdig vóór de totale 
afbraak fotografeerden twaalf leden 
van Fotoclub Vleuten het leegstaande 
pand, onder leiding van een oud-
bewaker. 
Het resultaat van de bewaakte tocht 
door dit iconische gebouw wordt 
getoond in Buurtcentrum De Schakel.
Openingstijden: dagelijks van 09.00 - 
23.00 uur

https://fotoclubvleuten.nl/
http://www.atelierroutewoerden.nl/
https://fotobond.nl/voor-leden/activiteitenagenda/salon-foto-nationaal-amersfoort/
https://www.regiobibliotheekhetgroenehart.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 januari 2020. Artikelen, 
foto’s en/of andere voor de lezers interessante bijdragen dienen daarvoor 
uiterlijk 15 december 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 voorzitter a.i. voorzitter.afd07@fotobond.nl /
penningmeester penningmeester.afd07@fotobond.nl

Rien van Dam-Baggen - secretaris secretaris.afd07@fotobond.nl
Gerrit Heil  - algemeen bestuurslid wedstrijden.afd07@fotobond.nl
Richard van Driel, algemeen bestuurslid ad interim (nog geen zakelijk 
adres)
vacature - algemeen bestuurslid

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

mailto:penningmeester.afd07@fotobond.nl
mailto:redactie.afd07@fotobond.nl
mailto:wedstrijden.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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